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MENSAGEM DA PRESIDENTE

1 XI CONGRESSO NACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA

Caros Colegas,

É com enorme regozijo que a Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica 
e a sua Direção vem convidá-lo a participar no XI Congresso Nacional 
em Março de 2022.

No ano que agora termina, malgrado a crise pandémica que todos vivemos, 
a SPPC levou a cabo, com enorme sucesso uma série de webinares de 
conteúdo científico-formativo designado Ciclo Anual de Formação 
On-line (SPPC 2021). No entanto, não foi possível erguer o congresso que 
todos teríamos desejado. Para dar continuidade, no ano 2022, será 
organizado o XI Congresso Nacional de Patologia Clínica, que pretende 
continuar os desígnios formativos, com conteúdos ao mais alto nível, 
com cursos pré-congresso que pretendem dotar o Interno de formação 
específica e o Especialista de cada vez mais perícias, prémios anuais e 
ainda a nossa revista científica.

Convidamo-lo para mais outra caminhada conjunta, aliando a formação 
e a partilha do conhecimento médico com o reencontro entre colegas 
e amigos associados.

Esperamos por Vós dias 17, 18 e 19 de Março na Culturgest em Lisboa.

Maria José Rego de Sousa
Presidente da SPPC
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CURSOS PRÉ-CONGRESSOPROGRAMA

09:00 | 19:00
GENÉTICA LABORATORIAL BÁSICA
Paula Jorge (CGMJM & ICBAS)
Emília Vieira (CHUP)

09:00 | 19:00
COAGULAÇÃO & HEMOSTASE
Marco Sampaio (CHUP)

09:00 | 19:00
MICOLOGIA
Rui Tomé (CHUC)
Anália do Carmo (CHUC)

09:00 | 19:00

AUTOIMUNIDADE
Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)
Margarida Albuquerque (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)
Catarina Castaldo (CMLGS)

08:00 ABERTURA DO SECRETARIADO E CHECK-IN

17 DE MARÇO  QUINTA-FEIRA

09:00 | 19:00

GESTÃO DA QUALIDADE | 2ª EDIÇÃO
Luisane Vieira (SBPC/ML)
Cláudia Meira (Dasa)
Fábio Vasconcellos Brazão (SBPC/ML)
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10:30 | 11:00

CONTROVÉRSIAS:
"Procalcitonina: prós e contras"
Palestrante: José Duarte Pereira (IPO - Porto)
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)
     Helena Brizído (CMLGS)

CONTROVÉRSIAS:
"Microbioma e Doenças Auto-Imunes"
Palestrante: Conceição Calhau (NOVA Medical School)
Moderador: Ana Isabel Loureiro (CHUA)
  Catarina Castaldo (CMLGS)

10:00 | 10:30

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Exposición al plomo y cadmio en la infancia. Qué hay de nuevo?"
Palestrante: Montserrat Estecha (Hosp. Gen. Univ. Gregorio Marañón 
& Univ. Complutense de Madrid)
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)
     Helena Brizído (CMLGS)

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Avaliação do sistema do complemento: como, quando e porquê?”
Palestrante: Esmeralda Neves (CHUP)
Moderador: Ana Isabel Loureiro (CHUA)
  Catarina Castaldo (CMLGS)

09:00 | 10:00

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrantes: Patrícia Silva (CHLO)
    Luis Coelho (CHLO)
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)
     Helena Brizído (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Cadeias leves livres no LCR: valor prognóstico na esclerose múltipla"
Palestrantes: José Grañeda Muñoz (Hosp. Évora)
    Manuel Salavisa (CHLO)
Moderador: Ana Isabel Loureiro (CHUA)
  Catarina Castaldo (CMLGS)

08:00

GRANDE AUDITÓRIO PEQUENO AUDITÓRIO

ABERTURA DO SECRETARIADO E CHECK-IN

18 DE MARÇO  SEXTA-FEIRA

CONGRESSOPROGRAMA

PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA QUÍMICA CLÍNICA PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA IMUNOLOGIA I

11:00 | 11:20 PAUSA PARA CAFÉ

11:20 | 12:20

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Automatização do laboratório de Microbiologia Clínica"
Palestrante: Hugo Cruz (CHUP)
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs)
     Paulo Paixão (NOVA Medical School)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS: 
"Doença hepática autoimune"
Palestrantes: Rita Monteiro (CHBV)
   Filipe Nery (CHUP)
Moderador: Rosário Cunha (CHUC)

PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA INFORMAÇÃO PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA IMUNOLOGIA II

12:20 | 12:50

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Ética médica, RGPD e prática moderna da Medicina Laboratorial"
Palestrante: Manuel Mendes Silva (Presidente do Conselho Nacional
de Ética e Deontologia Médicas)
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs)
     Paulo Paixão (NOVA Medical School)

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Doença relacionada à IgG4"
Palestrante: Andreu Fernandez-Codina (Hospital Clinic, Barcelona)
Moderador: Rosário Cunha (CHUC)

12:50 | 13:20

CONTROVÉRSIAS:
“Passado, presente e futuro da Inteligência artificial”
Palestrante: João Almeida (FEUP)
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs)
     Paulo Paixão (NOVA Medical School)

CONTROVÉRSIAS:
“Consenso internacional sobre padrões de anticorpos antinucleares 
em Portugal”
Palestrante: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)
Moderador: Rosário Cunha (CHUC)

13:55 | 14:55

14:55 | 15:25
"Anemia da inflamação na diabetes mellitus"
Palestrante: Marta Manaças (CHULN)
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs)
     Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
“Diagnóstico Genético pré-natal, avanços clínicos e laboratoriais"
Palestrantes: Diana Antunes (CHULC)
    Jader Cruz
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

DIABETES: UM SÉCULO DE PANDEMIA PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA GENÉTICA

15:25 | 15:55
"Da microalbuminúria à proteinúria e glicosúria e indicações para diálise"
Palestrante: Rui Barata (CHULC & NOVA Medical School)
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs)
     Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

15:55 | 16:25
“Infecções do pé diabético, biofilmes e resistência antimicrobiana”
Palestrante: Catarina Chaves (CHUC)
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs)
     Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Potencial das biópsias líquidas em oncologia”
Palestrante: Ricardo Ribeiro (CHUP)
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

16:25 | 16:55
"Diabetes autoimune"
Palestrante: João Raposo (APDP)
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs)
Margarida Albuquerque (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

CONTROVÉRSIAS:
“Papel da sequenciação no diagnóstico das doenças infeciosas”
Palestrante: Anália Carmo (CHUC)
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

16:55 | 17:15 PAUSA PARA CAFÉ

17:15 | 18:15
Apresentação das Comunicações Orais
(Hematologia + Química Clínica)
Moderadores: Helena Brízido (CMLGS)
     Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

Apresentação das Comunicações Orais
(Microbiologia + Imunologia)
Moderadores: Hugo Cruz (CHUP)
     Catarina Castaldo (CMLGS)

18:15 | 19:00

SESSÃO SOLENE ABERTURA | CONFERÊNCIA INAUGURAL
Encontro com o Especialista:
"O impacto da vacinação na doença pneumocócica invasiva"
Palestrante: José Melo Cristino (CHULN & FMUL)
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

19:00 EVENTO SOCIAL

SIMPÓSIO SATÉLITE SIEMENS  |  ALMOÇO
“Workshop Imersivo – Impacto e Desafios no Futuro do Laboratório Digital”
Palestrantes: Hugo Marques
    Filipa Pinheiro Baptista
    Sara Inácio
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10:30 | 11:00

CONTROVÉRSIAS:
"Pertinência e controvérsias da monitorização laboratorial dos
anticoagulantes orais de ação direta"
Palestrante: Armando d'Angelo (Ospedale San Ra�aele &
Università Vita-Salute San Ra�aele)
Moderadores: João Mariano Pego (CHUC)
     Dialina Brilhante (IPO - Lisboa)

CONTROVÉRSIAS:
"Testes de suscetibilidade aos antimicrobianos: qual o impacto de
uma resposta mais rápida?"
Palestrante: Carlos Palos (Luz Saúde)
Moderadores: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)
     Luís Nogueira Martins (CMLGS)

10:00 | 10:30

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Quando a trombocitopenia se associa à esplenomegalia"
Palestrante: José Pedro Carda (CHUC)
Moderadores: João Mariano Pego (CHUC)
     Dialina Brilhante (IPO - Lisboa)

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Malária: a importância da resposta laboratorial"
Palestrante: Jaime Nina (IHMT & NOVA Medical School)
Moderadores: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)
     Luís Nogueira Martins (CMLGS)

09:00 | 10:00

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Limites do diagnóstico molecular das doenças da hemostase"
Palestrante: Sara Morais (CHUP)
Moderadores: João Mariano Pego (CHUC)
     Dialina Brilhante (IPO - Lisboa)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Infeções por bactérias anaeróbias estritas"
Palestrante: Maria Helena Ramos (CHUP & ICBAS)
Moderadores: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)
     Luís Nogueira Martins (CMLGS)

08:00

GRANDE AUDITÓRIO PEQUENO AUDITÓRIO

ABERTURA DO SECRETARIADO E CHECK-IN

19 DE MARÇO  SÁBADO

PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA COAGULAÇÃO PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA MICROBIOLOGIA

11:00 | 11:20 PAUSA PARA CAFÉ

11:20 | 12:20

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
“Laboratory diagnosis of hemoglobinopathies”
Palestrante: Rania Zayed (Cairo, Egipto)
Moderadores: Augusto Machado (AWGP)
     Dialina Brilhante (AWGP)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS: 
“Doenças autoimunes e COVID-19”
Palestrantes: Margarida Albuquerque (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)
  Sofia Pinheiro (CHULC & NOVA Medical School)
Moderador: Paulo Paixão (NOVA Medical School)

PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA ANEMIA (AWGP) COVID-19: PANDEMIA RECENTE

12:20 | 12:50

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Hiperferritinemias sem anemia”
Palestrante: Maria Coutinho (CHUP)
Moderadores: Augusto Machado (AWGP)
     Dialina Brilhante (AWGP)

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Resposta imunitária à vacinação COVID-19”
Palestrante: Luís Graça (IMM)
Moderador: Paulo Paixão (NOVA Medical School)

12:50 | 13:20

CONTROVÉRSIAS:
“Anemia com sobrecarga de ferro”
Palestrante: Maria José Teles (CHUSJ & CHUP)
Moderadores: Augusto Machado (AWGP)
     Dialina Brilhante (AWGP)

CONTROVÉRSIAS:
“Vacinação contra a COVID-19: prós e contras”
Palestrante: Maria João Brito (CHULC & NOVA Medical School)
Moderador: Paulo Paixão (NOVA Medical School)

13:55 | 14:55

SIMPÓSIO SATÉLITE ROCHE  |  ALMOÇO
“Transição Digital na Saúde: O contributo da Patologia Clínica”
Painel de Discussão: José Mendes Ribeiro (Economista, gestor no sector da saúde)
                 Luís Magalhães (Médico de Medicina Interna, co-fundador da Promptly)
                 Carlos Catalão (Roche)
Moderador: Liliana Almeida (Roche)

14:55 | 15:55

DEBATE:
“O futuro da Patologia Clínica e a livre circulação de patologistas
clínicos na Europa”
Palestrante: João Miguel Grenho (Secretário-Geral da UEMS)
  Paula Quintas (Dep. Juridico OM)
  Luís Nogueira Martins (UEMS-SLM)
Moderadores: Augusto Machado (UEMS-EBLM)
     Maria José Sousa (Presidente SPPC)

16:55 | 17:10 Entrega do Prémio de Melhor Comunicação Oral
Entrega do Prémio de Melhor Poster

17:10 | 17:30 SESSÃO DE ENCERRAMENTO

CONGRESSOPROGRAMA

15:55 | 16:55

DEBATE:
“Choosing Wisely - O papel das sociedades científicas”
Palestrante: António Vaz Carneiro (Coordenador CWP)
  João Tiago Guimarães (Presidente CEPC - OM)
  Maria José Sousa (Presidente SPPC)

17:30 | 18:00 Assembleia Geral da SPPC
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CURSOS PRÉ-CONGRESSORESUMOS

CURSO: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS DOENÇAS AUTOIMUNES POR 
IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRECTA

As doenças autoimunes (DAI) sistémicas e específicas de órgão
Perspectiva histórica, epidemiológica, fisiopatológica e clínica

Métodos laboratoriais para o despiste das DAI
Evolução histórica e Recomendações Internacionais

Células Hep-2
Padrões, Interpretação e Garantia de Qualidade

Padrões Nucleoplasmáticos
Interpretação dos padrões em IFI e relação com respectivos antigénios moleculares

Padrões de Membrana Nuclear e Complexo Poro-Nuclear
Interpretação dos padrões em IFI e relação com respectivos antigénios moleculares

Padrões Nucleolares
Interpretação dos padrões em IFI e relação com respectivos antigénios moleculares

Padrões associados ao Aparelho do fuso mitótico
Interpretação dos padrões em IFI e relação com respectivos antigénios moleculares

Padrões Citoplasmáticos
Interpretação dos padrões em IFI e relação com respectivos antigénios moleculares

Desempenho Diagnóstico do teste ANA
Valor preditivo positivo e negativo do teste; Estudo da probabilidade pré e pós-teste

Validação pós-analítica
Interpretação clínica do teste ANA e algoritmos diagnósticos

CURSO: MICOLOGIA

OBJETIVO:
O curso tem como objetivos dar a conhecer os principais fungos filamentosos patogénicos para o 
Homem e os princípios básicos da sua identificação num Laboratório de Micologia Médica. Last but 
not the least ou em bom português o importante é estarmos juntos e conhecermo-nos
Alumbramento, enternecer, efémero e resiliência – estamos a falar de fungos.

PROGRAMA:
• A colheita de amostras: a preparação do doente, a qualidade/quantidade, o transporte da amostra; 
• Meios e métodos de cultura da amostra
• Tempos e temperaturas de incubação da amostra semeada;
• Métodos de identificação de fungos;
• Noções de taxonomia e a implicação das novas tecnologias (biologia molecular) na evolução da taxonomia;
• Noções de epidemiologia da infeção fúngica;
• Apresentação de casos clínicos; 
• Visualização de lâminas; 
• Avaliação de conhecimentos.

17 DE MARÇO  QUINTA-FEIRA



CURSO: COAGULAÇÃO & HEMOSTASE

Um dos equilíbrios mais dinâmicos no organismo é a hemostase que constitui um conjunto de 
mecanismos que garante a fluidez sanguínea e, simultaneamente, previne a hemorragia descontrolada.

Os objetivos deste curso passam pela compreensão da história clínica e orientação pré- analítica 
dos estudos laboratoriais na área da Coagulação e Hemostase.

Serão avaliados os vários componentes da hemostase, quer primária, quer secundária e da 
fibrinólise assim como os defeitos associados a algum destes componentes.
Para entender as disfunções plaquetárias serão revisitados conceitos de fisiologia plaquetária 
como ponte para a interpretação de estudos funcionais de plaquetas.
Será explorado o modelo atual de interpretação das vias clássicas da cascata de coagulação assim 
como a avaliação analítica inicial dos estudos da coagulação e os testes mais diferenciados para 
compreender os défices associados a uma (possível) clínica hemorrágica, nomeadamente no 
estudo de doença de von Willebrand, hemofilias ou outros défices de fator, congénitos ou adquiridos.
Será abordada a gestão de doentes hipocoagulados e interpretação das alterações analíticas de 
no contexto dos vários fármacos em utilização atualmente.
Serão abordados os defeitos relacionados com fenómenos trombóticos e hiperfibrinolíticos. Ao longo 
do curso serão realizados exercícios de interpretação e exploração de exemplos práticos de clínica 
associada aos mecanismos ou às alterações em estudo.

Pretende-se um curso dinâmico com interação dos participantes.

CURSO: GENÉTICA LABORATORIAL BÁSICA

O curso pré-congresso sob o tema “Genética laboratorial básica” pretende relembrar e aprofundar 
conceitos fundamentais em genética no âmbito do diagnóstico molecular e da prática clínica labo-
ratorial.

OBJETIVOS: 
• Rever e aplicar conceitos básicos em genética laboratorial;
• Alertar para a componente genética no âmbito do diagnóstico, da prevenção e do tratamento de 
doenças hereditárias; 
• Sensibilizar para o processo contínuo e sequencial de investigação diagnóstica e para a importância 
da multidisciplinaridade;

PROGRAMA: 
• Conceitos fundamentais da genética
• Variantes genéticas e a importância da nomenclatura
• Teórico-prática: Identificar e classificar variantes genéticas
• Introdução à genética laboratorial
• Testes genéticos: noções gerais, aplicações e limitações
• Teórico-prática: Análise e interpretação de relatório de estudo molecular 

CURSOS PRÉ-CONGRESSORESUMOS

17 DE MARÇO  QUINTA-FEIRA
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CURSO: GESTÃO DA QUALIDADE | 2ª EDIÇÃO

Coordenação: Luisane M. F. Vieira

Palestrantes: Luisane M. F. Vieira (Médica Patologista Clínica – Comissão de Acreditação de Laboratórios 
           Clínicos da SBPC/ML - Brasil)
           Cláudia M. Meira Dias (Médica Patologista Clínica – Superintendente de Gestão da Qualidade e 
           Segurança do Paciente/Dasa - Brasil)

Objetivos: Apresentar os princípios e processos fundamentais para a gestão qualidade do laboratório 
clínico, incluindo boas práticas, exemplos e referências.

Proposta de Conteúdo Programático
• Introdução do Presidente da SBPC/ML
• Apresentação dos participantes (Excluir, não precisa estar publicado no site)
• Implantando um Sistema de Gestão da Qualidade: 
   - Como selecionar o arcabouço de requisitos legais, normativos e técnicos
   - Principais competências do Gestor da Qualidade
• Gestão por processos:
   - Desenho dos processos
   - Interação entre os processos e cadeia cliente/fornecedor
• Gestão de documentação, dos registros e da informação
• Gestão dos riscos e da segurança do paciente
• Gestão por indicadores: Operacionais, táticos e estratégicos, Benchmarking
• Dinâmica
• Garantia da Qualidade da Etapa Pré-Analítica
• Garantia da Qualidade da Etapa Analítica
• Garantia da Qualidade da Etapa Pós-Analítica 
• Gestão das auditorias (internas e externas)
• Gestão de recursos humanos, equipamentos e suprimentos
• O caminho das pedras  - 10 passos para implementar um SGQ

CURSOS PRÉ-CONGRESSORESUMOS

17 DE MARÇO  QUINTA-FEIRA
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CONGRESSORESUMOS

GRANDE AUDITÓRIO18 DE MARÇO  SEXTA-FEIRA

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA QUÍMICA CLÍNICA
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI) | Catarina Castaldo (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Patrícia Silva (CHLO)

Os point–of–care foram inicialmente utilizados nos U.S.A. na década de 50, com o objetivo de se 
obter uma melhor acessibilidade à determinados testes e uma resposta rápida, que proporcionasse 
uma decisão e conduta de tratamento do doente, num curto espaço de tempo. São meios comple-
mentares de diagnóstico e monitorização, com recurso à imagem, parâmetros analíticos e sinais 
vitais. A nova tecnologia dos elétrodos e microprocessadores, permitiu o desenvolvimento dos 
primeiros equipamentos de gasimetria nos anos de 1950 e 1960. Desde então, tem ocorrido um 
grande investimento neste setor, o qual acentuou-se a partir da década de 80 até os dias atuais. 
Alguns destes testes, representam um recurso indispensável e com elevada importância, na rotina 
das Unidades de Cuidados Intensivos. São valiosas ferramentas para os profissionais de Medicina 
Intensiva, na abordagem e tratamento do doente crítico. O Serviço de Patologia Clínica assume um 
papel importante no processo de avaliação dos custos e benefícios destes testes, em auxílio aos 
Serviços que os requisitam, bem como na instalação destes equipamentos nas Unidades Hospitalares. 
É fundamental a participação do Laboratório em conjunto com a Empresa responsável pelos 
equipamentos, na formação dos profissionais de saúde que serão os utilizadores diretos desta 
tecnologia, assegurando juntamente com os mesmos, a autonomia destas equipas no que se 
refere à operação e manuseio das máquinas. O Laboratório também deve assumir a responsabilidade, 
em conjunto com os Serviços utilizadores dos equipamentos point–of–care, no que diz respeito à 
gestão do controlo de qualidade que garante a validação criteriosa dos resultados obtidos.

"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Luis Coelho (CHLO)

A gravidade do Doentes Crítico dada a sua instabilidade clínica obriga frequentemente à tomada 
de decisões clínicas num muito curto espaço de tempo. Por outro lado, a gravidade inerente da sua 
condição clínica determina a necessidade de sistemas de suporte vital invasivos, como a ventilação 
mecânica e ou as técnicas de suporte renal, que estão associados a maior risco de complicações 
infeciosas e não infeciosas e a maior mortalidade. Estes factores condicionam muitas vezes o 
transporte intra-hospitalar dos doentes ou obrigam a medidas de isolamento rigorosas, e tornando 
fundamental que muitas dos procedimentos diagnósticos sejam realizados à cabeceira do doente.
No tempo da pandemia em curso, causada pela síndrome respiratória aguda grave pelo vírus 
SARS-CoV-2, os testes point-of-care tornaram-se cruciais para a avaliação dos doentes com 
Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, evitando o sobrecarregar adicional dos profissionais 
das Unidades de Cuidados Intensivos com os transportes dos doentes ou das amostras, reduzindo 
os riscos de contaminação e infecção dos profissionais externos às Unidades e permitindo a 
tomada de decisões com muita rapidez especialmente nos doentes que se apresentam uma 
condição clínica mais instável.
Nesta apresentação, discutimos as principais vantagens dos testes point-of-care na Medicina 
Intensiva.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Exposición al plomo y cadmio en la infancia. Qué hay de nuevo?"
Palestrante: Montserrat Estecha (Hosp. Gen. Univ. Gregorio Marañón & Univ. Complutense de Madrid)

El plomo (Pb) es un metal existente en el medio ambiente, para el que no se conoce ningún papel 
biológico en el organismo humano. En 1991 el CENTRO DE Control y Prevención de Enfermedades 
de Atlanta CDC tras reevaluar la literatura existente estableció que una concentración igual o 
superior a 10 µg/dL, era un “nivel de preocupación” para los niños y elaboró guías de prevención 
e intervención. En agosto del año 2005 los CDC establecen que existe evidencia de que niveles de 
plomo en sangre inferiores a 10 µg/dL también se asocian a efectos adversos en los niños, como 
déficit intelectual, trastornos en la audición, lenguaje, déficit de atención y comportamiento anti-
social, aunque en este momento decide mantener el nivel de 10 µg/dL. En 2012 el Comité Asesor 

para la Prevención de la Intoxicación por Plomo en la Infancia (ACCLPP) recomienda a los CDC 
eliminar el término usado previamente “nivel de preocupación” y usar un valor de referencia 
basado en el percentil 97,5 de la distribución de plomo de los niños entre 1 y 5 años de EE. UU., que 
correspondía en ese momento a 5 µg/dL. Además, recomienda que el nuevo valor de referencia se 
actualice cada cuatro años con datos de la NHANES (acrónimo en inglés de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición) y que se centren las prioridades en la prevención primaria. Las restricciones 
a los usos del plomo son curiosamente las que han acelerado la identificación de los efectos 
adversos del plomo con concentraciones que unos años antes eran consideradas seguras. En el 
momento actual se considera que no existe un umbral seguro de plomo para la salud. 
El cadmio, un metal que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, es cancerígeno y, 
entre otros efectos, produce daño en el riñón, desmineralización ósea, osteoporosis, hipertensión 
y aumento del riesgo cardiovascular. Además, es un disruptor endocrino con actividad estrogénica 
y se ha asociado al cáncer de mama. En los últimos años, la exposición ambiental en la población 
general ha cobrado importancia pues se están encontrando efectos sobre la salud con concentra-
ciones cada vez más bajas de cadmio en sangre u orina. Se ha visto que las mujeres y los niños son 
una población especialmente vulnerable y de hecho las concentraciones de cadmio en sangre son 
mayores en mujeres que en hombres, posiblemente debido a la mayor absorción de este metal 
como consecuencia de bajas concentraciones de hierro, pues ambos metales compiten por el 
mismo transportador. En población general la exposición al cadmio procede de la ingesta de 
alimentos, agua, inhalación de partículas y por la exposición al humo del tabaco. Es importante 
resaltar que el cadmio se acumula durante décadas y pasa a la leche materna, por lo que las 
mujeres fumadoras y las exfumadoras, además de los nutrientes y los beneficios que supone la 
lactancia materna, exponen a los lactantes al cadmio. En Europa, el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
regula el contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios. No obstante, en el año 2014 
se consideró necesario reducir la presencia de cadmio en productos alimenticios especialmente 
de uso infantil. Así, el Reglamento (UE) Nº 488/2014 incluyó un contenido máximo de cadmio en 
preparados para lactantes y preparados de continuación a partir del 1 de enero de 2015 y en 
productos específicos de cacao y chocolate a partir del 1 de enero de 2019. Más recientemente el 
Reglamento (UE) 2021/1323 de 10 de agosto de 2021 ha modificado de nuevo el Reglamento (CE) 
nº 1881/2006 por la necesidad de disminuir la exposición especialmente en población infantil.

CONTROVÉRSIAS:
"Procalcitonina: prós e contras"
Palestrante: José Duarte Pereira (IPO - Porto)

A procalcitonina (PCT) constitui, atualmente, um dos biomarcadores mais adequados e com 
maior valor de precisão no diagnóstico e monitorização de diversos processos infeciosos, 
quando comparada com outros marcadores. Esta constitui um precursor da calcitonina, sendo 
produzida, fisiologicamente, pelas células tiroideias C. Em condições normais, a concentração 
sérica da PCT é inferior a 0.1 ng/mL. 
Nas infeções sistémicas, a sua produção efetua-se em vários órgãos e tecidos, e assiste- se a um 
aumento considerável da sua concentração no sangue.�Esta apresentação terá como objetivo não 
só mostrar as vantagens, mas também abordar as limitações da PCT. 
Várias meta-análises demonstram que os valores séricos de PCT apresentam uma boa correlação 
com a presença de infeção sistémica, e que a persistência de valores aumentados se relaciona 
com maior risco de sépsis e mortalidade. Alguns estudos sugerem que a diferente composição 
entre bactérias Gram-positivo, Gram-negativo e fungos leva a graus de produção de PCT diferentes, 
que podem ser informativos dos microorganismos subjacentes. 
Este biomarcador demonstra-se, portanto, de extrema relevância em diversos contextos clínicos, 
como na exclusão do envolvimento bacteriano em infeções do trato respiratório inferior, bem como 
no diagnóstico, estadiamento, prognóstico e controlo antimicrobiano de doentes com sépsis. 
Por outro lado, existem situações em que os seus valores podem estar elevados na ausência de 
infeção bacteriana, pelo que, apesar do seu enorme valor, não se recomenda a utilização da PCT 
como teste diagnóstico isolado ou definitivo, devendo ser interpretada em conjunto com a clínica, 
a avaliação microbiológica e restantes testes laboratoriais. A sua requisição deve ser, portanto, 
feita de forma criteriosa e, preferencialmente, com base em algoritmos de decisão, como defendi-
do por alguns autores.

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA INFORMAÇÃO
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Paulo Paixão (NOVA Medical School)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Automatização do laboratório de Microbiologia Clínica"
Palestrante: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)

Apesar de a automatização laboratorial ter sido implementada noutras áreas da Patologia Clínica 
há várias décadas, a Microbiologia Clínica apenas assistiu a abordagens modestas para atualizar 
equipamentos laboratoriais específicos, tais como os sistemas semiautomatizados de identificação 
e de teste de suscetibilidade aos antimicrobianos e os sistemas automatizados de monitorização 
contínua das hemoculturas.
Na realidade, a grande maioria do fluxo de trabalho do Laboratório de Microbiologia Clínica como, 
por exemplo, o processamento inicial das amostras biológicas, a preparação dos exames 
microscópicos diretos, a sementeira e a leitura interpretativa dos exames culturais, as provas de 
identificação e a execução dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, baseia-se em 
procedimentos manuais que exigem profissionais de saúde altamente qualificados.
Atualmente, as opções de automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica vão desde 
processadores pré-analíticos até sistemas de automatização laboratorial total com gestão integrada 
das amostras biológicas através do recurso a módulos de processamento, módulos de incubação 
com estufas inteligentes equipadas com câmaras fotográficas para aquisição de imagem digital, 
módulos de seleção de colónias e de preparação do inóculo para identificação e teste de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, bem como softwares de inteligência artificial e algoritmos interpretativos, 
os quais permitem o trabalho remoto e a aplicação da telemedicina ao diagnóstico microbiológico.
Nesta sessão serão apresentados: (1) os principais fatores que devem ser considerados antes da 
implementação da automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica, (2) os sistemas atualmente 
disponíveis no mercado e (3) as vantagens e desvantagens da sua utilização.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Ética médica, RGPD e prática moderna da Medicina Laboratorial"
Palestrante: Manuel Mendes Silva (Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas)

• Nota histórica da evolução da relação médico-doente e da informação em Medicina e Saúde.
• Propriedade da informação (dos dados) relativa ao doente/utente; (é deste e não do médico, nem 
do centro médico ou de saúde).
• Segredo (sigilo) profissional do médico e do pessoal de saúde.
• Direito à informação e à não informação do doente/utente. Consentimento informado.
• Informatização e segurança de dados e da sua comunicação, particularmente em medicina laboratorial. 
Saúde pública.
• Código Deontológico da Ordem dos Médicos, CD-OM; sigilo Médico, informação médica, telemedicina, 
saúde pública, relações entre médicos.
• Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, Lei nº 58/2019, art.º 29 e 30; tratamento de dados 
de saúde e dados genéticos; bases de dados.
• Relação do especialista em medicina laboratorial e o clínico.

CONTROVÉRSIAS:
“Passado, Presente e futuro da Inteligência Artificial”
Palestrante: João Almeida (FEUP)

Com o advento da computação digital após a segunda guerra mundial, pensou-se que as máquinas 
poderiam ganhar capacidades similares ou até superiores às dos humanos. Os avanços muito rápidos 
da digitalização, da miniaturização eletrónica, do poder computacional e de armazenamento, aliados 
a rápidas e ubíquas redes de interligação e comunicação de informação, conduziram à terceira 
revolução. Hoje, já vivemos num mundo plenamente integrado e digital: tudo, ou quase, está em 
formato digital; das comunicações ao dinheiro, da educação ao teletrabalho, da domótica à robótica. 
Exemplos do futuro, já hoje, abundam: a Siri e Alexa respondem aos nossos pedidos e reconhecem 
várias línguas; carros autónomos circulam nas estradas; fábricas robotizadas produzem artefactos 

dos mais diversos de forma continua dispensando operadores. A Google tem um motor de busca que 
responde diariamente a 3,500,000,000 pedidos diariamente, em 149 línguas. Tem uma dúvida? O 
motor de busca da Google tem a resposta! Ou muitas até! A aprendizagem automática (Machine 
Learning) consegue descobrir padrões em informação digitalizada. Por exemplo, aprender com os 
maiores mestres de xadrez, até lhes conseguir ganhar. Com as redes neuronais e “deep learning” é 
possível identificar caras, animais, símbolos em fotografias e até em imagens em tempo real. Mas 
também é com deep learning que se fazem traduções automáticas em muitas línguas; reconheci-
mento de voz em tempo real; até aprendizagem não supervisionadas de jogos, como o Go (filme: 
AlphaGo, 2017). 
E o futuro? O que nos reserva? Poderão as máquinas superar os humanos? Quiçá eliminar a raça 
humana? Ou poderão ficar limitados a ajudar-nos nas tarefas mais rotineiras e a descobrir curas 
para as doenças que ainda não conseguimos vencer, como o cancro? Onde fica a ética no meio 
disto tudo? Questões de difícil resposta, que iremos abordar com base nos avanços científicos e 
tecnológicos mais recentes.

Mesa Redonda: DIABETES: UM SÉCULO DE PANDEMIA
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Anemia da inflamação na diabetes mellitus"
Palestrante: Marta Manaças (CHULN)

"Da microalbuminúria à proteinúria e glicosúria e indicações para diálise"
Palestrante: Rui Barata (CHULC & NOVA Medical School)

A doença renal diabética é a causa mais frequente de doença renal crónica no mundo, sendo 
igualmente a principal causa de doença renal em doentes em hemodiálise. Assim, torna-se essencial 
um diagnóstico precoce, bem como o início atempado de medidas que atrasem a progressão da 
doença renal.
A fisiopatologia da doença renal diabética é complexa, envolvendo múltiplas vias que culminam 
na lesão do glomérulo. O surgimento da albuminúria reflete estas alterações estruturais, nomeada-
mente a nível da barreira glomerular. A albuminúria assume um papel fundamente no seguimento 
de doentes com doença renal diabética, sendo um marcador de diagnóstico, monitorização e 
prognóstico renal e cardiovascular.
A glicosúria é um achado comum na diabetes, sobretudo quando os níveis de glicemia são ≥180 
mg/dL, valor a partir do qual os mecanismos de reabsorção renal de glicose ficam saturados. Esta 
alteração tenderá a ser cada vez mais frequente com a utilização dos inibidores do SGLT2, cujo 
mecanismo consiste na inibição da reabsorção tubular de glicose.
Com a progressão da doença renal para uma fase terminal, é necessário antever a necessidade de 
diálise. De forma geral, as indicações para diálise incluem a síndrome urémica, bem como hipercaliemia 
grave, acidemia metabólica grave ou sobrecarga de volume grave, que não sejam controláveis apenas 
com terapêutica farmacológica.

“Infecções do pé diabético, biofilmes e resistência antimicrobiana”
Palestrante: Catarina Chaves (CHUC)

A Diabetes mellitus (DM) é uma das infeções crónicas mais prevalentes a nível mundial. Uma das 
complicações major da DM é o pé diabético, que leva, invariavelmente, ao aumento de probabili-
dade de infeção desta zona anatómica e pode culminar, não tão raras vezes quanto o desejável, a 
uma amputação do membro inferior. O pé diabético tem, pois, origem num sistema imunitário 
comprometido, numa pobre circulação periférica, numa neuropatia e numa vasculopatia periférica.
Em relação à etiologia das infeções do pé diabético podemos contemplar na sua origem bactérias 
aeróbias (Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobacteriacea), bactérias anaeróbias (Bacte-
roides, Clostridium, cocos anaeróbios gram positivo) e fungos.
As infeções do pé diabético podem ser classificadas, quanto à gravidade, em três categorias: 
doença leve (com sintomatologia leve e restrita a localização superficial, no que diz respeito a 
profundidade e diâmetro), doença moderada (com atingimento mais profundo dos tecidos) e 
doença severa (acompanhada frequentemente por sintomas sistémicos e alterações de metabolismo). 
No tratamento empírico, para a doença leve a moderada, a antibioterapia oral com antimicrobianos 
de espetro estreito será suficiente para debelar a infeção; nos casos de doença severa, a aborda-
gem inicial contempla antimicrobianos de largo espetro, geralmente de administração intravenosa. 

Para tornar mais complexa a abordagem das infeções do pé diabético, convém ter presente o 
conceito de biofilme, que a maioria das vezes se associa às condições crónicas de infeção e que 
vêm dificultar o tratamento. O biofime é definido como um aglomerado de populações de 
bactérias/fungos na superfície das lesões e que tornam estas infeções resistentes ao tratamento 
com antimicrobianos. A falência terapêutica está diretamente relacionada com a taxa metabólica 
baixa destas estirpes e, ainda, com o facto destes biofilmes serem polimicrobianos o que dificulta o 
tratamento.
Contudo, no tratamento de excelência: a) deverá ser contemplada a identificação dos agentes 
infeciosos, bem como a sua caracterização fenotípica no que diz respeito aos perfis de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, de modo a otimizar a antibioterapia para estes tipos de infeção; b) 
deverá ser contemplado o desbridamento das feridas e a disrupção do biofilme.
Por todas estas razões, a abordagem das infeções do pé diabético é um constante desafio na 
prática clínica.

"Diabetes autoimune"
Palestrante: João Raposo (APDP)

SESSÃO SOLENE ABERTURA | CONFERÊNCIA INAUGURAL
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM O ESPECIALISTA:
"O impacto da vacinação na doença pneumocócica invasiva"

Palestrante: José Melo Cristino (CHULN & Lisbon School of Medicine)
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA QUÍMICA CLÍNICA
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI) | Catarina Castaldo (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Patrícia Silva (CHLO)

Os point–of–care foram inicialmente utilizados nos U.S.A. na década de 50, com o objetivo de se 
obter uma melhor acessibilidade à determinados testes e uma resposta rápida, que proporcionasse 
uma decisão e conduta de tratamento do doente, num curto espaço de tempo. São meios comple-
mentares de diagnóstico e monitorização, com recurso à imagem, parâmetros analíticos e sinais 
vitais. A nova tecnologia dos elétrodos e microprocessadores, permitiu o desenvolvimento dos 
primeiros equipamentos de gasimetria nos anos de 1950 e 1960. Desde então, tem ocorrido um 
grande investimento neste setor, o qual acentuou-se a partir da década de 80 até os dias atuais. 
Alguns destes testes, representam um recurso indispensável e com elevada importância, na rotina 
das Unidades de Cuidados Intensivos. São valiosas ferramentas para os profissionais de Medicina 
Intensiva, na abordagem e tratamento do doente crítico. O Serviço de Patologia Clínica assume um 
papel importante no processo de avaliação dos custos e benefícios destes testes, em auxílio aos 
Serviços que os requisitam, bem como na instalação destes equipamentos nas Unidades Hospitalares. 
É fundamental a participação do Laboratório em conjunto com a Empresa responsável pelos 
equipamentos, na formação dos profissionais de saúde que serão os utilizadores diretos desta 
tecnologia, assegurando juntamente com os mesmos, a autonomia destas equipas no que se 
refere à operação e manuseio das máquinas. O Laboratório também deve assumir a responsabilidade, 
em conjunto com os Serviços utilizadores dos equipamentos point–of–care, no que diz respeito à 
gestão do controlo de qualidade que garante a validação criteriosa dos resultados obtidos.

"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Luis Coelho (CHLO)

A gravidade do Doentes Crítico dada a sua instabilidade clínica obriga frequentemente à tomada 
de decisões clínicas num muito curto espaço de tempo. Por outro lado, a gravidade inerente da sua 
condição clínica determina a necessidade de sistemas de suporte vital invasivos, como a ventilação 
mecânica e ou as técnicas de suporte renal, que estão associados a maior risco de complicações 
infeciosas e não infeciosas e a maior mortalidade. Estes factores condicionam muitas vezes o 
transporte intra-hospitalar dos doentes ou obrigam a medidas de isolamento rigorosas, e tornando 
fundamental que muitas dos procedimentos diagnósticos sejam realizados à cabeceira do doente.
No tempo da pandemia em curso, causada pela síndrome respiratória aguda grave pelo vírus 
SARS-CoV-2, os testes point-of-care tornaram-se cruciais para a avaliação dos doentes com 
Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, evitando o sobrecarregar adicional dos profissionais 
das Unidades de Cuidados Intensivos com os transportes dos doentes ou das amostras, reduzindo 
os riscos de contaminação e infecção dos profissionais externos às Unidades e permitindo a 
tomada de decisões com muita rapidez especialmente nos doentes que se apresentam uma 
condição clínica mais instável.
Nesta apresentação, discutimos as principais vantagens dos testes point-of-care na Medicina 
Intensiva.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Exposición al plomo y cadmio en la infancia. Qué hay de nuevo?"
Palestrante: Montserrat Estecha (Hosp. Gen. Univ. Gregorio Marañón & Univ. Complutense de Madrid)

El plomo (Pb) es un metal existente en el medio ambiente, para el que no se conoce ningún papel 
biológico en el organismo humano. En 1991 el CENTRO DE Control y Prevención de Enfermedades 
de Atlanta CDC tras reevaluar la literatura existente estableció que una concentración igual o 
superior a 10 µg/dL, era un “nivel de preocupación” para los niños y elaboró guías de prevención 
e intervención. En agosto del año 2005 los CDC establecen que existe evidencia de que niveles de 
plomo en sangre inferiores a 10 µg/dL también se asocian a efectos adversos en los niños, como 
déficit intelectual, trastornos en la audición, lenguaje, déficit de atención y comportamiento anti-
social, aunque en este momento decide mantener el nivel de 10 µg/dL. En 2012 el Comité Asesor 

para la Prevención de la Intoxicación por Plomo en la Infancia (ACCLPP) recomienda a los CDC 
eliminar el término usado previamente “nivel de preocupación” y usar un valor de referencia 
basado en el percentil 97,5 de la distribución de plomo de los niños entre 1 y 5 años de EE. UU., que 
correspondía en ese momento a 5 µg/dL. Además, recomienda que el nuevo valor de referencia se 
actualice cada cuatro años con datos de la NHANES (acrónimo en inglés de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición) y que se centren las prioridades en la prevención primaria. Las restricciones 
a los usos del plomo son curiosamente las que han acelerado la identificación de los efectos 
adversos del plomo con concentraciones que unos años antes eran consideradas seguras. En el 
momento actual se considera que no existe un umbral seguro de plomo para la salud. 
El cadmio, un metal que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, es cancerígeno y, 
entre otros efectos, produce daño en el riñón, desmineralización ósea, osteoporosis, hipertensión 
y aumento del riesgo cardiovascular. Además, es un disruptor endocrino con actividad estrogénica 
y se ha asociado al cáncer de mama. En los últimos años, la exposición ambiental en la población 
general ha cobrado importancia pues se están encontrando efectos sobre la salud con concentra-
ciones cada vez más bajas de cadmio en sangre u orina. Se ha visto que las mujeres y los niños son 
una población especialmente vulnerable y de hecho las concentraciones de cadmio en sangre son 
mayores en mujeres que en hombres, posiblemente debido a la mayor absorción de este metal 
como consecuencia de bajas concentraciones de hierro, pues ambos metales compiten por el 
mismo transportador. En población general la exposición al cadmio procede de la ingesta de 
alimentos, agua, inhalación de partículas y por la exposición al humo del tabaco. Es importante 
resaltar que el cadmio se acumula durante décadas y pasa a la leche materna, por lo que las 
mujeres fumadoras y las exfumadoras, además de los nutrientes y los beneficios que supone la 
lactancia materna, exponen a los lactantes al cadmio. En Europa, el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
regula el contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios. No obstante, en el año 2014 
se consideró necesario reducir la presencia de cadmio en productos alimenticios especialmente 
de uso infantil. Así, el Reglamento (UE) Nº 488/2014 incluyó un contenido máximo de cadmio en 
preparados para lactantes y preparados de continuación a partir del 1 de enero de 2015 y en 
productos específicos de cacao y chocolate a partir del 1 de enero de 2019. Más recientemente el 
Reglamento (UE) 2021/1323 de 10 de agosto de 2021 ha modificado de nuevo el Reglamento (CE) 
nº 1881/2006 por la necesidad de disminuir la exposición especialmente en población infantil.

CONTROVÉRSIAS:
"Procalcitonina: prós e contras"
Palestrante: José Duarte Pereira (IPO - Porto)

A procalcitonina (PCT) constitui, atualmente, um dos biomarcadores mais adequados e com 
maior valor de precisão no diagnóstico e monitorização de diversos processos infeciosos, 
quando comparada com outros marcadores. Esta constitui um precursor da calcitonina, sendo 
produzida, fisiologicamente, pelas células tiroideias C. Em condições normais, a concentração 
sérica da PCT é inferior a 0.1 ng/mL. 
Nas infeções sistémicas, a sua produção efetua-se em vários órgãos e tecidos, e assiste- se a um 
aumento considerável da sua concentração no sangue.�Esta apresentação terá como objetivo não 
só mostrar as vantagens, mas também abordar as limitações da PCT. 
Várias meta-análises demonstram que os valores séricos de PCT apresentam uma boa correlação 
com a presença de infeção sistémica, e que a persistência de valores aumentados se relaciona 
com maior risco de sépsis e mortalidade. Alguns estudos sugerem que a diferente composição 
entre bactérias Gram-positivo, Gram-negativo e fungos leva a graus de produção de PCT diferentes, 
que podem ser informativos dos microorganismos subjacentes. 
Este biomarcador demonstra-se, portanto, de extrema relevância em diversos contextos clínicos, 
como na exclusão do envolvimento bacteriano em infeções do trato respiratório inferior, bem como 
no diagnóstico, estadiamento, prognóstico e controlo antimicrobiano de doentes com sépsis. 
Por outro lado, existem situações em que os seus valores podem estar elevados na ausência de 
infeção bacteriana, pelo que, apesar do seu enorme valor, não se recomenda a utilização da PCT 
como teste diagnóstico isolado ou definitivo, devendo ser interpretada em conjunto com a clínica, 
a avaliação microbiológica e restantes testes laboratoriais. A sua requisição deve ser, portanto, 
feita de forma criteriosa e, preferencialmente, com base em algoritmos de decisão, como defendi-
do por alguns autores.

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA INFORMAÇÃO
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Paulo Paixão (NOVA Medical School)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Automatização do laboratório de Microbiologia Clínica"
Palestrante: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)

Apesar de a automatização laboratorial ter sido implementada noutras áreas da Patologia Clínica 
há várias décadas, a Microbiologia Clínica apenas assistiu a abordagens modestas para atualizar 
equipamentos laboratoriais específicos, tais como os sistemas semiautomatizados de identificação 
e de teste de suscetibilidade aos antimicrobianos e os sistemas automatizados de monitorização 
contínua das hemoculturas.
Na realidade, a grande maioria do fluxo de trabalho do Laboratório de Microbiologia Clínica como, 
por exemplo, o processamento inicial das amostras biológicas, a preparação dos exames 
microscópicos diretos, a sementeira e a leitura interpretativa dos exames culturais, as provas de 
identificação e a execução dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, baseia-se em 
procedimentos manuais que exigem profissionais de saúde altamente qualificados.
Atualmente, as opções de automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica vão desde 
processadores pré-analíticos até sistemas de automatização laboratorial total com gestão integrada 
das amostras biológicas através do recurso a módulos de processamento, módulos de incubação 
com estufas inteligentes equipadas com câmaras fotográficas para aquisição de imagem digital, 
módulos de seleção de colónias e de preparação do inóculo para identificação e teste de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, bem como softwares de inteligência artificial e algoritmos interpretativos, 
os quais permitem o trabalho remoto e a aplicação da telemedicina ao diagnóstico microbiológico.
Nesta sessão serão apresentados: (1) os principais fatores que devem ser considerados antes da 
implementação da automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica, (2) os sistemas atualmente 
disponíveis no mercado e (3) as vantagens e desvantagens da sua utilização.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Ética médica, RGPD e prática moderna da Medicina Laboratorial"
Palestrante: Manuel Mendes Silva (Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas)

• Nota histórica da evolução da relação médico-doente e da informação em Medicina e Saúde.
• Propriedade da informação (dos dados) relativa ao doente/utente; (é deste e não do médico, nem 
do centro médico ou de saúde).
• Segredo (sigilo) profissional do médico e do pessoal de saúde.
• Direito à informação e à não informação do doente/utente. Consentimento informado.
• Informatização e segurança de dados e da sua comunicação, particularmente em medicina laboratorial. 
Saúde pública.
• Código Deontológico da Ordem dos Médicos, CD-OM; sigilo Médico, informação médica, telemedicina, 
saúde pública, relações entre médicos.
• Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, Lei nº 58/2019, art.º 29 e 30; tratamento de dados 
de saúde e dados genéticos; bases de dados.
• Relação do especialista em medicina laboratorial e o clínico.

CONTROVÉRSIAS:
“Passado, Presente e futuro da Inteligência Artificial”
Palestrante: João Almeida (FEUP)

Com o advento da computação digital após a segunda guerra mundial, pensou-se que as máquinas 
poderiam ganhar capacidades similares ou até superiores às dos humanos. Os avanços muito rápidos 
da digitalização, da miniaturização eletrónica, do poder computacional e de armazenamento, aliados 
a rápidas e ubíquas redes de interligação e comunicação de informação, conduziram à terceira 
revolução. Hoje, já vivemos num mundo plenamente integrado e digital: tudo, ou quase, está em 
formato digital; das comunicações ao dinheiro, da educação ao teletrabalho, da domótica à robótica. 
Exemplos do futuro, já hoje, abundam: a Siri e Alexa respondem aos nossos pedidos e reconhecem 
várias línguas; carros autónomos circulam nas estradas; fábricas robotizadas produzem artefactos 

dos mais diversos de forma continua dispensando operadores. A Google tem um motor de busca que 
responde diariamente a 3,500,000,000 pedidos diariamente, em 149 línguas. Tem uma dúvida? O 
motor de busca da Google tem a resposta! Ou muitas até! A aprendizagem automática (Machine 
Learning) consegue descobrir padrões em informação digitalizada. Por exemplo, aprender com os 
maiores mestres de xadrez, até lhes conseguir ganhar. Com as redes neuronais e “deep learning” é 
possível identificar caras, animais, símbolos em fotografias e até em imagens em tempo real. Mas 
também é com deep learning que se fazem traduções automáticas em muitas línguas; reconheci-
mento de voz em tempo real; até aprendizagem não supervisionadas de jogos, como o Go (filme: 
AlphaGo, 2017). 
E o futuro? O que nos reserva? Poderão as máquinas superar os humanos? Quiçá eliminar a raça 
humana? Ou poderão ficar limitados a ajudar-nos nas tarefas mais rotineiras e a descobrir curas 
para as doenças que ainda não conseguimos vencer, como o cancro? Onde fica a ética no meio 
disto tudo? Questões de difícil resposta, que iremos abordar com base nos avanços científicos e 
tecnológicos mais recentes.
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Mesa Redonda: DIABETES: UM SÉCULO DE PANDEMIA
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Anemia da inflamação na diabetes mellitus"
Palestrante: Marta Manaças (CHULN)

"Da microalbuminúria à proteinúria e glicosúria e indicações para diálise"
Palestrante: Rui Barata (CHULC & NOVA Medical School)

A doença renal diabética é a causa mais frequente de doença renal crónica no mundo, sendo 
igualmente a principal causa de doença renal em doentes em hemodiálise. Assim, torna-se essencial 
um diagnóstico precoce, bem como o início atempado de medidas que atrasem a progressão da 
doença renal.
A fisiopatologia da doença renal diabética é complexa, envolvendo múltiplas vias que culminam 
na lesão do glomérulo. O surgimento da albuminúria reflete estas alterações estruturais, nomeada-
mente a nível da barreira glomerular. A albuminúria assume um papel fundamente no seguimento 
de doentes com doença renal diabética, sendo um marcador de diagnóstico, monitorização e 
prognóstico renal e cardiovascular.
A glicosúria é um achado comum na diabetes, sobretudo quando os níveis de glicemia são ≥180 
mg/dL, valor a partir do qual os mecanismos de reabsorção renal de glicose ficam saturados. Esta 
alteração tenderá a ser cada vez mais frequente com a utilização dos inibidores do SGLT2, cujo 
mecanismo consiste na inibição da reabsorção tubular de glicose.
Com a progressão da doença renal para uma fase terminal, é necessário antever a necessidade de 
diálise. De forma geral, as indicações para diálise incluem a síndrome urémica, bem como hipercaliemia 
grave, acidemia metabólica grave ou sobrecarga de volume grave, que não sejam controláveis apenas 
com terapêutica farmacológica.

“Infecções do pé diabético, biofilmes e resistência antimicrobiana”
Palestrante: Catarina Chaves (CHUC)

A Diabetes mellitus (DM) é uma das infeções crónicas mais prevalentes a nível mundial. Uma das 
complicações major da DM é o pé diabético, que leva, invariavelmente, ao aumento de probabili-
dade de infeção desta zona anatómica e pode culminar, não tão raras vezes quanto o desejável, a 
uma amputação do membro inferior. O pé diabético tem, pois, origem num sistema imunitário 
comprometido, numa pobre circulação periférica, numa neuropatia e numa vasculopatia periférica.
Em relação à etiologia das infeções do pé diabético podemos contemplar na sua origem bactérias 
aeróbias (Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobacteriacea), bactérias anaeróbias (Bacte-
roides, Clostridium, cocos anaeróbios gram positivo) e fungos.
As infeções do pé diabético podem ser classificadas, quanto à gravidade, em três categorias: 
doença leve (com sintomatologia leve e restrita a localização superficial, no que diz respeito a 
profundidade e diâmetro), doença moderada (com atingimento mais profundo dos tecidos) e 
doença severa (acompanhada frequentemente por sintomas sistémicos e alterações de metabolismo). 
No tratamento empírico, para a doença leve a moderada, a antibioterapia oral com antimicrobianos 
de espetro estreito será suficiente para debelar a infeção; nos casos de doença severa, a aborda-
gem inicial contempla antimicrobianos de largo espetro, geralmente de administração intravenosa. 

Para tornar mais complexa a abordagem das infeções do pé diabético, convém ter presente o 
conceito de biofilme, que a maioria das vezes se associa às condições crónicas de infeção e que 
vêm dificultar o tratamento. O biofime é definido como um aglomerado de populações de 
bactérias/fungos na superfície das lesões e que tornam estas infeções resistentes ao tratamento 
com antimicrobianos. A falência terapêutica está diretamente relacionada com a taxa metabólica 
baixa destas estirpes e, ainda, com o facto destes biofilmes serem polimicrobianos o que dificulta o 
tratamento.
Contudo, no tratamento de excelência: a) deverá ser contemplada a identificação dos agentes 
infeciosos, bem como a sua caracterização fenotípica no que diz respeito aos perfis de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, de modo a otimizar a antibioterapia para estes tipos de infeção; b) 
deverá ser contemplado o desbridamento das feridas e a disrupção do biofilme.
Por todas estas razões, a abordagem das infeções do pé diabético é um constante desafio na 
prática clínica.

"Diabetes autoimune"
Palestrante: João Raposo (APDP)

SESSÃO SOLENE ABERTURA | CONFERÊNCIA INAUGURAL
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM O ESPECIALISTA:
"O impacto da vacinação na doença pneumocócica invasiva"

Palestrante: José Melo Cristino (CHULN & Lisbon School of Medicine)
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA QUÍMICA CLÍNICA
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI) | Catarina Castaldo (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Patrícia Silva (CHLO)

Os point–of–care foram inicialmente utilizados nos U.S.A. na década de 50, com o objetivo de se 
obter uma melhor acessibilidade à determinados testes e uma resposta rápida, que proporcionasse 
uma decisão e conduta de tratamento do doente, num curto espaço de tempo. São meios comple-
mentares de diagnóstico e monitorização, com recurso à imagem, parâmetros analíticos e sinais 
vitais. A nova tecnologia dos elétrodos e microprocessadores, permitiu o desenvolvimento dos 
primeiros equipamentos de gasimetria nos anos de 1950 e 1960. Desde então, tem ocorrido um 
grande investimento neste setor, o qual acentuou-se a partir da década de 80 até os dias atuais. 
Alguns destes testes, representam um recurso indispensável e com elevada importância, na rotina 
das Unidades de Cuidados Intensivos. São valiosas ferramentas para os profissionais de Medicina 
Intensiva, na abordagem e tratamento do doente crítico. O Serviço de Patologia Clínica assume um 
papel importante no processo de avaliação dos custos e benefícios destes testes, em auxílio aos 
Serviços que os requisitam, bem como na instalação destes equipamentos nas Unidades Hospitalares. 
É fundamental a participação do Laboratório em conjunto com a Empresa responsável pelos 
equipamentos, na formação dos profissionais de saúde que serão os utilizadores diretos desta 
tecnologia, assegurando juntamente com os mesmos, a autonomia destas equipas no que se 
refere à operação e manuseio das máquinas. O Laboratório também deve assumir a responsabilidade, 
em conjunto com os Serviços utilizadores dos equipamentos point–of–care, no que diz respeito à 
gestão do controlo de qualidade que garante a validação criteriosa dos resultados obtidos.

"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Luis Coelho (CHLO)

A gravidade do Doentes Crítico dada a sua instabilidade clínica obriga frequentemente à tomada 
de decisões clínicas num muito curto espaço de tempo. Por outro lado, a gravidade inerente da sua 
condição clínica determina a necessidade de sistemas de suporte vital invasivos, como a ventilação 
mecânica e ou as técnicas de suporte renal, que estão associados a maior risco de complicações 
infeciosas e não infeciosas e a maior mortalidade. Estes factores condicionam muitas vezes o 
transporte intra-hospitalar dos doentes ou obrigam a medidas de isolamento rigorosas, e tornando 
fundamental que muitas dos procedimentos diagnósticos sejam realizados à cabeceira do doente.
No tempo da pandemia em curso, causada pela síndrome respiratória aguda grave pelo vírus 
SARS-CoV-2, os testes point-of-care tornaram-se cruciais para a avaliação dos doentes com 
Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, evitando o sobrecarregar adicional dos profissionais 
das Unidades de Cuidados Intensivos com os transportes dos doentes ou das amostras, reduzindo 
os riscos de contaminação e infecção dos profissionais externos às Unidades e permitindo a 
tomada de decisões com muita rapidez especialmente nos doentes que se apresentam uma 
condição clínica mais instável.
Nesta apresentação, discutimos as principais vantagens dos testes point-of-care na Medicina 
Intensiva.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Exposición al plomo y cadmio en la infancia. Qué hay de nuevo?"
Palestrante: Montserrat Estecha (Hosp. Gen. Univ. Gregorio Marañón & Univ. Complutense de Madrid)

El plomo (Pb) es un metal existente en el medio ambiente, para el que no se conoce ningún papel 
biológico en el organismo humano. En 1991 el CENTRO DE Control y Prevención de Enfermedades 
de Atlanta CDC tras reevaluar la literatura existente estableció que una concentración igual o 
superior a 10 µg/dL, era un “nivel de preocupación” para los niños y elaboró guías de prevención 
e intervención. En agosto del año 2005 los CDC establecen que existe evidencia de que niveles de 
plomo en sangre inferiores a 10 µg/dL también se asocian a efectos adversos en los niños, como 
déficit intelectual, trastornos en la audición, lenguaje, déficit de atención y comportamiento anti-
social, aunque en este momento decide mantener el nivel de 10 µg/dL. En 2012 el Comité Asesor 

para la Prevención de la Intoxicación por Plomo en la Infancia (ACCLPP) recomienda a los CDC 
eliminar el término usado previamente “nivel de preocupación” y usar un valor de referencia 
basado en el percentil 97,5 de la distribución de plomo de los niños entre 1 y 5 años de EE. UU., que 
correspondía en ese momento a 5 µg/dL. Además, recomienda que el nuevo valor de referencia se 
actualice cada cuatro años con datos de la NHANES (acrónimo en inglés de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición) y que se centren las prioridades en la prevención primaria. Las restricciones 
a los usos del plomo son curiosamente las que han acelerado la identificación de los efectos 
adversos del plomo con concentraciones que unos años antes eran consideradas seguras. En el 
momento actual se considera que no existe un umbral seguro de plomo para la salud. 
El cadmio, un metal que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, es cancerígeno y, 
entre otros efectos, produce daño en el riñón, desmineralización ósea, osteoporosis, hipertensión 
y aumento del riesgo cardiovascular. Además, es un disruptor endocrino con actividad estrogénica 
y se ha asociado al cáncer de mama. En los últimos años, la exposición ambiental en la población 
general ha cobrado importancia pues se están encontrando efectos sobre la salud con concentra-
ciones cada vez más bajas de cadmio en sangre u orina. Se ha visto que las mujeres y los niños son 
una población especialmente vulnerable y de hecho las concentraciones de cadmio en sangre son 
mayores en mujeres que en hombres, posiblemente debido a la mayor absorción de este metal 
como consecuencia de bajas concentraciones de hierro, pues ambos metales compiten por el 
mismo transportador. En población general la exposición al cadmio procede de la ingesta de 
alimentos, agua, inhalación de partículas y por la exposición al humo del tabaco. Es importante 
resaltar que el cadmio se acumula durante décadas y pasa a la leche materna, por lo que las 
mujeres fumadoras y las exfumadoras, además de los nutrientes y los beneficios que supone la 
lactancia materna, exponen a los lactantes al cadmio. En Europa, el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
regula el contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios. No obstante, en el año 2014 
se consideró necesario reducir la presencia de cadmio en productos alimenticios especialmente 
de uso infantil. Así, el Reglamento (UE) Nº 488/2014 incluyó un contenido máximo de cadmio en 
preparados para lactantes y preparados de continuación a partir del 1 de enero de 2015 y en 
productos específicos de cacao y chocolate a partir del 1 de enero de 2019. Más recientemente el 
Reglamento (UE) 2021/1323 de 10 de agosto de 2021 ha modificado de nuevo el Reglamento (CE) 
nº 1881/2006 por la necesidad de disminuir la exposición especialmente en población infantil.

CONTROVÉRSIAS:
"Procalcitonina: prós e contras"
Palestrante: José Duarte Pereira (IPO - Porto)

A procalcitonina (PCT) constitui, atualmente, um dos biomarcadores mais adequados e com 
maior valor de precisão no diagnóstico e monitorização de diversos processos infeciosos, 
quando comparada com outros marcadores. Esta constitui um precursor da calcitonina, sendo 
produzida, fisiologicamente, pelas células tiroideias C. Em condições normais, a concentração 
sérica da PCT é inferior a 0.1 ng/mL. 
Nas infeções sistémicas, a sua produção efetua-se em vários órgãos e tecidos, e assiste- se a um 
aumento considerável da sua concentração no sangue.�Esta apresentação terá como objetivo não 
só mostrar as vantagens, mas também abordar as limitações da PCT. 
Várias meta-análises demonstram que os valores séricos de PCT apresentam uma boa correlação 
com a presença de infeção sistémica, e que a persistência de valores aumentados se relaciona 
com maior risco de sépsis e mortalidade. Alguns estudos sugerem que a diferente composição 
entre bactérias Gram-positivo, Gram-negativo e fungos leva a graus de produção de PCT diferentes, 
que podem ser informativos dos microorganismos subjacentes. 
Este biomarcador demonstra-se, portanto, de extrema relevância em diversos contextos clínicos, 
como na exclusão do envolvimento bacteriano em infeções do trato respiratório inferior, bem como 
no diagnóstico, estadiamento, prognóstico e controlo antimicrobiano de doentes com sépsis. 
Por outro lado, existem situações em que os seus valores podem estar elevados na ausência de 
infeção bacteriana, pelo que, apesar do seu enorme valor, não se recomenda a utilização da PCT 
como teste diagnóstico isolado ou definitivo, devendo ser interpretada em conjunto com a clínica, 
a avaliação microbiológica e restantes testes laboratoriais. A sua requisição deve ser, portanto, 
feita de forma criteriosa e, preferencialmente, com base em algoritmos de decisão, como defendi-
do por alguns autores.

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA INFORMAÇÃO
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Paulo Paixão (NOVA Medical School)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Automatização do laboratório de Microbiologia Clínica"
Palestrante: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)

Apesar de a automatização laboratorial ter sido implementada noutras áreas da Patologia Clínica 
há várias décadas, a Microbiologia Clínica apenas assistiu a abordagens modestas para atualizar 
equipamentos laboratoriais específicos, tais como os sistemas semiautomatizados de identificação 
e de teste de suscetibilidade aos antimicrobianos e os sistemas automatizados de monitorização 
contínua das hemoculturas.
Na realidade, a grande maioria do fluxo de trabalho do Laboratório de Microbiologia Clínica como, 
por exemplo, o processamento inicial das amostras biológicas, a preparação dos exames 
microscópicos diretos, a sementeira e a leitura interpretativa dos exames culturais, as provas de 
identificação e a execução dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, baseia-se em 
procedimentos manuais que exigem profissionais de saúde altamente qualificados.
Atualmente, as opções de automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica vão desde 
processadores pré-analíticos até sistemas de automatização laboratorial total com gestão integrada 
das amostras biológicas através do recurso a módulos de processamento, módulos de incubação 
com estufas inteligentes equipadas com câmaras fotográficas para aquisição de imagem digital, 
módulos de seleção de colónias e de preparação do inóculo para identificação e teste de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, bem como softwares de inteligência artificial e algoritmos interpretativos, 
os quais permitem o trabalho remoto e a aplicação da telemedicina ao diagnóstico microbiológico.
Nesta sessão serão apresentados: (1) os principais fatores que devem ser considerados antes da 
implementação da automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica, (2) os sistemas atualmente 
disponíveis no mercado e (3) as vantagens e desvantagens da sua utilização.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Ética médica, RGPD e prática moderna da Medicina Laboratorial"
Palestrante: Manuel Mendes Silva (Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas)

• Nota histórica da evolução da relação médico-doente e da informação em Medicina e Saúde.
• Propriedade da informação (dos dados) relativa ao doente/utente; (é deste e não do médico, nem 
do centro médico ou de saúde).
• Segredo (sigilo) profissional do médico e do pessoal de saúde.
• Direito à informação e à não informação do doente/utente. Consentimento informado.
• Informatização e segurança de dados e da sua comunicação, particularmente em medicina laboratorial. 
Saúde pública.
• Código Deontológico da Ordem dos Médicos, CD-OM; sigilo Médico, informação médica, telemedicina, 
saúde pública, relações entre médicos.
• Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, Lei nº 58/2019, art.º 29 e 30; tratamento de dados 
de saúde e dados genéticos; bases de dados.
• Relação do especialista em medicina laboratorial e o clínico.

CONTROVÉRSIAS:
“Passado, Presente e futuro da Inteligência Artificial”
Palestrante: João Almeida (FEUP)

Com o advento da computação digital após a segunda guerra mundial, pensou-se que as máquinas 
poderiam ganhar capacidades similares ou até superiores às dos humanos. Os avanços muito rápidos 
da digitalização, da miniaturização eletrónica, do poder computacional e de armazenamento, aliados 
a rápidas e ubíquas redes de interligação e comunicação de informação, conduziram à terceira 
revolução. Hoje, já vivemos num mundo plenamente integrado e digital: tudo, ou quase, está em 
formato digital; das comunicações ao dinheiro, da educação ao teletrabalho, da domótica à robótica. 
Exemplos do futuro, já hoje, abundam: a Siri e Alexa respondem aos nossos pedidos e reconhecem 
várias línguas; carros autónomos circulam nas estradas; fábricas robotizadas produzem artefactos 

dos mais diversos de forma continua dispensando operadores. A Google tem um motor de busca que 
responde diariamente a 3,500,000,000 pedidos diariamente, em 149 línguas. Tem uma dúvida? O 
motor de busca da Google tem a resposta! Ou muitas até! A aprendizagem automática (Machine 
Learning) consegue descobrir padrões em informação digitalizada. Por exemplo, aprender com os 
maiores mestres de xadrez, até lhes conseguir ganhar. Com as redes neuronais e “deep learning” é 
possível identificar caras, animais, símbolos em fotografias e até em imagens em tempo real. Mas 
também é com deep learning que se fazem traduções automáticas em muitas línguas; reconheci-
mento de voz em tempo real; até aprendizagem não supervisionadas de jogos, como o Go (filme: 
AlphaGo, 2017). 
E o futuro? O que nos reserva? Poderão as máquinas superar os humanos? Quiçá eliminar a raça 
humana? Ou poderão ficar limitados a ajudar-nos nas tarefas mais rotineiras e a descobrir curas 
para as doenças que ainda não conseguimos vencer, como o cancro? Onde fica a ética no meio 
disto tudo? Questões de difícil resposta, que iremos abordar com base nos avanços científicos e 
tecnológicos mais recentes.

CONGRESSORESUMOS

GRANDE AUDITÓRIO18 DE MARÇO  SEXTA-FEIRA

Mesa Redonda: DIABETES: UM SÉCULO DE PANDEMIA
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Anemia da inflamação na diabetes mellitus"
Palestrante: Marta Manaças (CHULN)

"Da microalbuminúria à proteinúria e glicosúria e indicações para diálise"
Palestrante: Rui Barata (CHULC & NOVA Medical School)

A doença renal diabética é a causa mais frequente de doença renal crónica no mundo, sendo 
igualmente a principal causa de doença renal em doentes em hemodiálise. Assim, torna-se essencial 
um diagnóstico precoce, bem como o início atempado de medidas que atrasem a progressão da 
doença renal.
A fisiopatologia da doença renal diabética é complexa, envolvendo múltiplas vias que culminam 
na lesão do glomérulo. O surgimento da albuminúria reflete estas alterações estruturais, nomeada-
mente a nível da barreira glomerular. A albuminúria assume um papel fundamente no seguimento 
de doentes com doença renal diabética, sendo um marcador de diagnóstico, monitorização e 
prognóstico renal e cardiovascular.
A glicosúria é um achado comum na diabetes, sobretudo quando os níveis de glicemia são ≥180 
mg/dL, valor a partir do qual os mecanismos de reabsorção renal de glicose ficam saturados. Esta 
alteração tenderá a ser cada vez mais frequente com a utilização dos inibidores do SGLT2, cujo 
mecanismo consiste na inibição da reabsorção tubular de glicose.
Com a progressão da doença renal para uma fase terminal, é necessário antever a necessidade de 
diálise. De forma geral, as indicações para diálise incluem a síndrome urémica, bem como hipercaliemia 
grave, acidemia metabólica grave ou sobrecarga de volume grave, que não sejam controláveis apenas 
com terapêutica farmacológica.

“Infecções do pé diabético, biofilmes e resistência antimicrobiana”
Palestrante: Catarina Chaves (CHUC)

A Diabetes mellitus (DM) é uma das infeções crónicas mais prevalentes a nível mundial. Uma das 
complicações major da DM é o pé diabético, que leva, invariavelmente, ao aumento de probabili-
dade de infeção desta zona anatómica e pode culminar, não tão raras vezes quanto o desejável, a 
uma amputação do membro inferior. O pé diabético tem, pois, origem num sistema imunitário 
comprometido, numa pobre circulação periférica, numa neuropatia e numa vasculopatia periférica.
Em relação à etiologia das infeções do pé diabético podemos contemplar na sua origem bactérias 
aeróbias (Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobacteriacea), bactérias anaeróbias (Bacte-
roides, Clostridium, cocos anaeróbios gram positivo) e fungos.
As infeções do pé diabético podem ser classificadas, quanto à gravidade, em três categorias: 
doença leve (com sintomatologia leve e restrita a localização superficial, no que diz respeito a 
profundidade e diâmetro), doença moderada (com atingimento mais profundo dos tecidos) e 
doença severa (acompanhada frequentemente por sintomas sistémicos e alterações de metabolismo). 
No tratamento empírico, para a doença leve a moderada, a antibioterapia oral com antimicrobianos 
de espetro estreito será suficiente para debelar a infeção; nos casos de doença severa, a aborda-
gem inicial contempla antimicrobianos de largo espetro, geralmente de administração intravenosa. 

Para tornar mais complexa a abordagem das infeções do pé diabético, convém ter presente o 
conceito de biofilme, que a maioria das vezes se associa às condições crónicas de infeção e que 
vêm dificultar o tratamento. O biofime é definido como um aglomerado de populações de 
bactérias/fungos na superfície das lesões e que tornam estas infeções resistentes ao tratamento 
com antimicrobianos. A falência terapêutica está diretamente relacionada com a taxa metabólica 
baixa destas estirpes e, ainda, com o facto destes biofilmes serem polimicrobianos o que dificulta o 
tratamento.
Contudo, no tratamento de excelência: a) deverá ser contemplada a identificação dos agentes 
infeciosos, bem como a sua caracterização fenotípica no que diz respeito aos perfis de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, de modo a otimizar a antibioterapia para estes tipos de infeção; b) 
deverá ser contemplado o desbridamento das feridas e a disrupção do biofilme.
Por todas estas razões, a abordagem das infeções do pé diabético é um constante desafio na 
prática clínica.

"Diabetes autoimune"
Palestrante: João Raposo (APDP)

SESSÃO SOLENE ABERTURA | CONFERÊNCIA INAUGURAL
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM O ESPECIALISTA:
"O impacto da vacinação na doença pneumocócica invasiva"

Palestrante: José Melo Cristino (CHULN & Lisbon School of Medicine)
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA QUÍMICA CLÍNICA
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI) | Catarina Castaldo (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Patrícia Silva (CHLO)

Os point–of–care foram inicialmente utilizados nos U.S.A. na década de 50, com o objetivo de se 
obter uma melhor acessibilidade à determinados testes e uma resposta rápida, que proporcionasse 
uma decisão e conduta de tratamento do doente, num curto espaço de tempo. São meios comple-
mentares de diagnóstico e monitorização, com recurso à imagem, parâmetros analíticos e sinais 
vitais. A nova tecnologia dos elétrodos e microprocessadores, permitiu o desenvolvimento dos 
primeiros equipamentos de gasimetria nos anos de 1950 e 1960. Desde então, tem ocorrido um 
grande investimento neste setor, o qual acentuou-se a partir da década de 80 até os dias atuais. 
Alguns destes testes, representam um recurso indispensável e com elevada importância, na rotina 
das Unidades de Cuidados Intensivos. São valiosas ferramentas para os profissionais de Medicina 
Intensiva, na abordagem e tratamento do doente crítico. O Serviço de Patologia Clínica assume um 
papel importante no processo de avaliação dos custos e benefícios destes testes, em auxílio aos 
Serviços que os requisitam, bem como na instalação destes equipamentos nas Unidades Hospitalares. 
É fundamental a participação do Laboratório em conjunto com a Empresa responsável pelos 
equipamentos, na formação dos profissionais de saúde que serão os utilizadores diretos desta 
tecnologia, assegurando juntamente com os mesmos, a autonomia destas equipas no que se 
refere à operação e manuseio das máquinas. O Laboratório também deve assumir a responsabilidade, 
em conjunto com os Serviços utilizadores dos equipamentos point–of–care, no que diz respeito à 
gestão do controlo de qualidade que garante a validação criteriosa dos resultados obtidos.

"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Luis Coelho (CHLO)

A gravidade do Doentes Crítico dada a sua instabilidade clínica obriga frequentemente à tomada 
de decisões clínicas num muito curto espaço de tempo. Por outro lado, a gravidade inerente da sua 
condição clínica determina a necessidade de sistemas de suporte vital invasivos, como a ventilação 
mecânica e ou as técnicas de suporte renal, que estão associados a maior risco de complicações 
infeciosas e não infeciosas e a maior mortalidade. Estes factores condicionam muitas vezes o 
transporte intra-hospitalar dos doentes ou obrigam a medidas de isolamento rigorosas, e tornando 
fundamental que muitas dos procedimentos diagnósticos sejam realizados à cabeceira do doente.
No tempo da pandemia em curso, causada pela síndrome respiratória aguda grave pelo vírus 
SARS-CoV-2, os testes point-of-care tornaram-se cruciais para a avaliação dos doentes com 
Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, evitando o sobrecarregar adicional dos profissionais 
das Unidades de Cuidados Intensivos com os transportes dos doentes ou das amostras, reduzindo 
os riscos de contaminação e infecção dos profissionais externos às Unidades e permitindo a 
tomada de decisões com muita rapidez especialmente nos doentes que se apresentam uma 
condição clínica mais instável.
Nesta apresentação, discutimos as principais vantagens dos testes point-of-care na Medicina 
Intensiva.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Exposición al plomo y cadmio en la infancia. Qué hay de nuevo?"
Palestrante: Montserrat Estecha (Hosp. Gen. Univ. Gregorio Marañón & Univ. Complutense de Madrid)

El plomo (Pb) es un metal existente en el medio ambiente, para el que no se conoce ningún papel 
biológico en el organismo humano. En 1991 el CENTRO DE Control y Prevención de Enfermedades 
de Atlanta CDC tras reevaluar la literatura existente estableció que una concentración igual o 
superior a 10 µg/dL, era un “nivel de preocupación” para los niños y elaboró guías de prevención 
e intervención. En agosto del año 2005 los CDC establecen que existe evidencia de que niveles de 
plomo en sangre inferiores a 10 µg/dL también se asocian a efectos adversos en los niños, como 
déficit intelectual, trastornos en la audición, lenguaje, déficit de atención y comportamiento anti-
social, aunque en este momento decide mantener el nivel de 10 µg/dL. En 2012 el Comité Asesor 

para la Prevención de la Intoxicación por Plomo en la Infancia (ACCLPP) recomienda a los CDC 
eliminar el término usado previamente “nivel de preocupación” y usar un valor de referencia 
basado en el percentil 97,5 de la distribución de plomo de los niños entre 1 y 5 años de EE. UU., que 
correspondía en ese momento a 5 µg/dL. Además, recomienda que el nuevo valor de referencia se 
actualice cada cuatro años con datos de la NHANES (acrónimo en inglés de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición) y que se centren las prioridades en la prevención primaria. Las restricciones 
a los usos del plomo son curiosamente las que han acelerado la identificación de los efectos 
adversos del plomo con concentraciones que unos años antes eran consideradas seguras. En el 
momento actual se considera que no existe un umbral seguro de plomo para la salud. 
El cadmio, un metal que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, es cancerígeno y, 
entre otros efectos, produce daño en el riñón, desmineralización ósea, osteoporosis, hipertensión 
y aumento del riesgo cardiovascular. Además, es un disruptor endocrino con actividad estrogénica 
y se ha asociado al cáncer de mama. En los últimos años, la exposición ambiental en la población 
general ha cobrado importancia pues se están encontrando efectos sobre la salud con concentra-
ciones cada vez más bajas de cadmio en sangre u orina. Se ha visto que las mujeres y los niños son 
una población especialmente vulnerable y de hecho las concentraciones de cadmio en sangre son 
mayores en mujeres que en hombres, posiblemente debido a la mayor absorción de este metal 
como consecuencia de bajas concentraciones de hierro, pues ambos metales compiten por el 
mismo transportador. En población general la exposición al cadmio procede de la ingesta de 
alimentos, agua, inhalación de partículas y por la exposición al humo del tabaco. Es importante 
resaltar que el cadmio se acumula durante décadas y pasa a la leche materna, por lo que las 
mujeres fumadoras y las exfumadoras, además de los nutrientes y los beneficios que supone la 
lactancia materna, exponen a los lactantes al cadmio. En Europa, el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
regula el contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios. No obstante, en el año 2014 
se consideró necesario reducir la presencia de cadmio en productos alimenticios especialmente 
de uso infantil. Así, el Reglamento (UE) Nº 488/2014 incluyó un contenido máximo de cadmio en 
preparados para lactantes y preparados de continuación a partir del 1 de enero de 2015 y en 
productos específicos de cacao y chocolate a partir del 1 de enero de 2019. Más recientemente el 
Reglamento (UE) 2021/1323 de 10 de agosto de 2021 ha modificado de nuevo el Reglamento (CE) 
nº 1881/2006 por la necesidad de disminuir la exposición especialmente en población infantil.

CONTROVÉRSIAS:
"Procalcitonina: prós e contras"
Palestrante: José Duarte Pereira (IPO - Porto)

A procalcitonina (PCT) constitui, atualmente, um dos biomarcadores mais adequados e com 
maior valor de precisão no diagnóstico e monitorização de diversos processos infeciosos, 
quando comparada com outros marcadores. Esta constitui um precursor da calcitonina, sendo 
produzida, fisiologicamente, pelas células tiroideias C. Em condições normais, a concentração 
sérica da PCT é inferior a 0.1 ng/mL. 
Nas infeções sistémicas, a sua produção efetua-se em vários órgãos e tecidos, e assiste- se a um 
aumento considerável da sua concentração no sangue.�Esta apresentação terá como objetivo não 
só mostrar as vantagens, mas também abordar as limitações da PCT. 
Várias meta-análises demonstram que os valores séricos de PCT apresentam uma boa correlação 
com a presença de infeção sistémica, e que a persistência de valores aumentados se relaciona 
com maior risco de sépsis e mortalidade. Alguns estudos sugerem que a diferente composição 
entre bactérias Gram-positivo, Gram-negativo e fungos leva a graus de produção de PCT diferentes, 
que podem ser informativos dos microorganismos subjacentes. 
Este biomarcador demonstra-se, portanto, de extrema relevância em diversos contextos clínicos, 
como na exclusão do envolvimento bacteriano em infeções do trato respiratório inferior, bem como 
no diagnóstico, estadiamento, prognóstico e controlo antimicrobiano de doentes com sépsis. 
Por outro lado, existem situações em que os seus valores podem estar elevados na ausência de 
infeção bacteriana, pelo que, apesar do seu enorme valor, não se recomenda a utilização da PCT 
como teste diagnóstico isolado ou definitivo, devendo ser interpretada em conjunto com a clínica, 
a avaliação microbiológica e restantes testes laboratoriais. A sua requisição deve ser, portanto, 
feita de forma criteriosa e, preferencialmente, com base em algoritmos de decisão, como defendi-
do por alguns autores.

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA INFORMAÇÃO
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Paulo Paixão (NOVA Medical School)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Automatização do laboratório de Microbiologia Clínica"
Palestrante: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)

Apesar de a automatização laboratorial ter sido implementada noutras áreas da Patologia Clínica 
há várias décadas, a Microbiologia Clínica apenas assistiu a abordagens modestas para atualizar 
equipamentos laboratoriais específicos, tais como os sistemas semiautomatizados de identificação 
e de teste de suscetibilidade aos antimicrobianos e os sistemas automatizados de monitorização 
contínua das hemoculturas.
Na realidade, a grande maioria do fluxo de trabalho do Laboratório de Microbiologia Clínica como, 
por exemplo, o processamento inicial das amostras biológicas, a preparação dos exames 
microscópicos diretos, a sementeira e a leitura interpretativa dos exames culturais, as provas de 
identificação e a execução dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, baseia-se em 
procedimentos manuais que exigem profissionais de saúde altamente qualificados.
Atualmente, as opções de automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica vão desde 
processadores pré-analíticos até sistemas de automatização laboratorial total com gestão integrada 
das amostras biológicas através do recurso a módulos de processamento, módulos de incubação 
com estufas inteligentes equipadas com câmaras fotográficas para aquisição de imagem digital, 
módulos de seleção de colónias e de preparação do inóculo para identificação e teste de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, bem como softwares de inteligência artificial e algoritmos interpretativos, 
os quais permitem o trabalho remoto e a aplicação da telemedicina ao diagnóstico microbiológico.
Nesta sessão serão apresentados: (1) os principais fatores que devem ser considerados antes da 
implementação da automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica, (2) os sistemas atualmente 
disponíveis no mercado e (3) as vantagens e desvantagens da sua utilização.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Ética médica, RGPD e prática moderna da Medicina Laboratorial"
Palestrante: Manuel Mendes Silva (Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas)

• Nota histórica da evolução da relação médico-doente e da informação em Medicina e Saúde.
• Propriedade da informação (dos dados) relativa ao doente/utente; (é deste e não do médico, nem 
do centro médico ou de saúde).
• Segredo (sigilo) profissional do médico e do pessoal de saúde.
• Direito à informação e à não informação do doente/utente. Consentimento informado.
• Informatização e segurança de dados e da sua comunicação, particularmente em medicina laboratorial. 
Saúde pública.
• Código Deontológico da Ordem dos Médicos, CD-OM; sigilo Médico, informação médica, telemedicina, 
saúde pública, relações entre médicos.
• Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, Lei nº 58/2019, art.º 29 e 30; tratamento de dados 
de saúde e dados genéticos; bases de dados.
• Relação do especialista em medicina laboratorial e o clínico.

CONTROVÉRSIAS:
“Passado, Presente e futuro da Inteligência Artificial”
Palestrante: João Almeida (FEUP)

Com o advento da computação digital após a segunda guerra mundial, pensou-se que as máquinas 
poderiam ganhar capacidades similares ou até superiores às dos humanos. Os avanços muito rápidos 
da digitalização, da miniaturização eletrónica, do poder computacional e de armazenamento, aliados 
a rápidas e ubíquas redes de interligação e comunicação de informação, conduziram à terceira 
revolução. Hoje, já vivemos num mundo plenamente integrado e digital: tudo, ou quase, está em 
formato digital; das comunicações ao dinheiro, da educação ao teletrabalho, da domótica à robótica. 
Exemplos do futuro, já hoje, abundam: a Siri e Alexa respondem aos nossos pedidos e reconhecem 
várias línguas; carros autónomos circulam nas estradas; fábricas robotizadas produzem artefactos 

dos mais diversos de forma continua dispensando operadores. A Google tem um motor de busca que 
responde diariamente a 3,500,000,000 pedidos diariamente, em 149 línguas. Tem uma dúvida? O 
motor de busca da Google tem a resposta! Ou muitas até! A aprendizagem automática (Machine 
Learning) consegue descobrir padrões em informação digitalizada. Por exemplo, aprender com os 
maiores mestres de xadrez, até lhes conseguir ganhar. Com as redes neuronais e “deep learning” é 
possível identificar caras, animais, símbolos em fotografias e até em imagens em tempo real. Mas 
também é com deep learning que se fazem traduções automáticas em muitas línguas; reconheci-
mento de voz em tempo real; até aprendizagem não supervisionadas de jogos, como o Go (filme: 
AlphaGo, 2017). 
E o futuro? O que nos reserva? Poderão as máquinas superar os humanos? Quiçá eliminar a raça 
humana? Ou poderão ficar limitados a ajudar-nos nas tarefas mais rotineiras e a descobrir curas 
para as doenças que ainda não conseguimos vencer, como o cancro? Onde fica a ética no meio 
disto tudo? Questões de difícil resposta, que iremos abordar com base nos avanços científicos e 
tecnológicos mais recentes.

CONGRESSORESUMOS

GRANDE AUDITÓRIO18 DE MARÇO  SEXTA-FEIRA

Mesa Redonda: DIABETES: UM SÉCULO DE PANDEMIA
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Anemia da inflamação na diabetes mellitus"
Palestrante: Marta Manaças (CHULN)

"Da microalbuminúria à proteinúria e glicosúria e indicações para diálise"
Palestrante: Rui Barata (CHULC & NOVA Medical School)

A doença renal diabética é a causa mais frequente de doença renal crónica no mundo, sendo 
igualmente a principal causa de doença renal em doentes em hemodiálise. Assim, torna-se essencial 
um diagnóstico precoce, bem como o início atempado de medidas que atrasem a progressão da 
doença renal.
A fisiopatologia da doença renal diabética é complexa, envolvendo múltiplas vias que culminam 
na lesão do glomérulo. O surgimento da albuminúria reflete estas alterações estruturais, nomeada-
mente a nível da barreira glomerular. A albuminúria assume um papel fundamente no seguimento 
de doentes com doença renal diabética, sendo um marcador de diagnóstico, monitorização e 
prognóstico renal e cardiovascular.
A glicosúria é um achado comum na diabetes, sobretudo quando os níveis de glicemia são ≥180 
mg/dL, valor a partir do qual os mecanismos de reabsorção renal de glicose ficam saturados. Esta 
alteração tenderá a ser cada vez mais frequente com a utilização dos inibidores do SGLT2, cujo 
mecanismo consiste na inibição da reabsorção tubular de glicose.
Com a progressão da doença renal para uma fase terminal, é necessário antever a necessidade de 
diálise. De forma geral, as indicações para diálise incluem a síndrome urémica, bem como hipercaliemia 
grave, acidemia metabólica grave ou sobrecarga de volume grave, que não sejam controláveis apenas 
com terapêutica farmacológica.

“Infecções do pé diabético, biofilmes e resistência antimicrobiana”
Palestrante: Catarina Chaves (CHUC)

A Diabetes mellitus (DM) é uma das infeções crónicas mais prevalentes a nível mundial. Uma das 
complicações major da DM é o pé diabético, que leva, invariavelmente, ao aumento de probabili-
dade de infeção desta zona anatómica e pode culminar, não tão raras vezes quanto o desejável, a 
uma amputação do membro inferior. O pé diabético tem, pois, origem num sistema imunitário 
comprometido, numa pobre circulação periférica, numa neuropatia e numa vasculopatia periférica.
Em relação à etiologia das infeções do pé diabético podemos contemplar na sua origem bactérias 
aeróbias (Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobacteriacea), bactérias anaeróbias (Bacte-
roides, Clostridium, cocos anaeróbios gram positivo) e fungos.
As infeções do pé diabético podem ser classificadas, quanto à gravidade, em três categorias: 
doença leve (com sintomatologia leve e restrita a localização superficial, no que diz respeito a 
profundidade e diâmetro), doença moderada (com atingimento mais profundo dos tecidos) e 
doença severa (acompanhada frequentemente por sintomas sistémicos e alterações de metabolismo). 
No tratamento empírico, para a doença leve a moderada, a antibioterapia oral com antimicrobianos 
de espetro estreito será suficiente para debelar a infeção; nos casos de doença severa, a aborda-
gem inicial contempla antimicrobianos de largo espetro, geralmente de administração intravenosa. 

Para tornar mais complexa a abordagem das infeções do pé diabético, convém ter presente o 
conceito de biofilme, que a maioria das vezes se associa às condições crónicas de infeção e que 
vêm dificultar o tratamento. O biofime é definido como um aglomerado de populações de 
bactérias/fungos na superfície das lesões e que tornam estas infeções resistentes ao tratamento 
com antimicrobianos. A falência terapêutica está diretamente relacionada com a taxa metabólica 
baixa destas estirpes e, ainda, com o facto destes biofilmes serem polimicrobianos o que dificulta o 
tratamento.
Contudo, no tratamento de excelência: a) deverá ser contemplada a identificação dos agentes 
infeciosos, bem como a sua caracterização fenotípica no que diz respeito aos perfis de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, de modo a otimizar a antibioterapia para estes tipos de infeção; b) 
deverá ser contemplado o desbridamento das feridas e a disrupção do biofilme.
Por todas estas razões, a abordagem das infeções do pé diabético é um constante desafio na 
prática clínica.

"Diabetes autoimune"
Palestrante: João Raposo (APDP)

SESSÃO SOLENE ABERTURA | CONFERÊNCIA INAUGURAL
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM O ESPECIALISTA:
"O impacto da vacinação na doença pneumocócica invasiva"

Palestrante: José Melo Cristino (CHULN & Lisbon School of Medicine)
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA QUÍMICA CLÍNICA
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI) | Catarina Castaldo (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Patrícia Silva (CHLO)

Os point–of–care foram inicialmente utilizados nos U.S.A. na década de 50, com o objetivo de se 
obter uma melhor acessibilidade à determinados testes e uma resposta rápida, que proporcionasse 
uma decisão e conduta de tratamento do doente, num curto espaço de tempo. São meios comple-
mentares de diagnóstico e monitorização, com recurso à imagem, parâmetros analíticos e sinais 
vitais. A nova tecnologia dos elétrodos e microprocessadores, permitiu o desenvolvimento dos 
primeiros equipamentos de gasimetria nos anos de 1950 e 1960. Desde então, tem ocorrido um 
grande investimento neste setor, o qual acentuou-se a partir da década de 80 até os dias atuais. 
Alguns destes testes, representam um recurso indispensável e com elevada importância, na rotina 
das Unidades de Cuidados Intensivos. São valiosas ferramentas para os profissionais de Medicina 
Intensiva, na abordagem e tratamento do doente crítico. O Serviço de Patologia Clínica assume um 
papel importante no processo de avaliação dos custos e benefícios destes testes, em auxílio aos 
Serviços que os requisitam, bem como na instalação destes equipamentos nas Unidades Hospitalares. 
É fundamental a participação do Laboratório em conjunto com a Empresa responsável pelos 
equipamentos, na formação dos profissionais de saúde que serão os utilizadores diretos desta 
tecnologia, assegurando juntamente com os mesmos, a autonomia destas equipas no que se 
refere à operação e manuseio das máquinas. O Laboratório também deve assumir a responsabilidade, 
em conjunto com os Serviços utilizadores dos equipamentos point–of–care, no que diz respeito à 
gestão do controlo de qualidade que garante a validação criteriosa dos resultados obtidos.

"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Luis Coelho (CHLO)

A gravidade do Doentes Crítico dada a sua instabilidade clínica obriga frequentemente à tomada 
de decisões clínicas num muito curto espaço de tempo. Por outro lado, a gravidade inerente da sua 
condição clínica determina a necessidade de sistemas de suporte vital invasivos, como a ventilação 
mecânica e ou as técnicas de suporte renal, que estão associados a maior risco de complicações 
infeciosas e não infeciosas e a maior mortalidade. Estes factores condicionam muitas vezes o 
transporte intra-hospitalar dos doentes ou obrigam a medidas de isolamento rigorosas, e tornando 
fundamental que muitas dos procedimentos diagnósticos sejam realizados à cabeceira do doente.
No tempo da pandemia em curso, causada pela síndrome respiratória aguda grave pelo vírus 
SARS-CoV-2, os testes point-of-care tornaram-se cruciais para a avaliação dos doentes com 
Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, evitando o sobrecarregar adicional dos profissionais 
das Unidades de Cuidados Intensivos com os transportes dos doentes ou das amostras, reduzindo 
os riscos de contaminação e infecção dos profissionais externos às Unidades e permitindo a 
tomada de decisões com muita rapidez especialmente nos doentes que se apresentam uma 
condição clínica mais instável.
Nesta apresentação, discutimos as principais vantagens dos testes point-of-care na Medicina 
Intensiva.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Exposición al plomo y cadmio en la infancia. Qué hay de nuevo?"
Palestrante: Montserrat Estecha (Hosp. Gen. Univ. Gregorio Marañón & Univ. Complutense de Madrid)

El plomo (Pb) es un metal existente en el medio ambiente, para el que no se conoce ningún papel 
biológico en el organismo humano. En 1991 el CENTRO DE Control y Prevención de Enfermedades 
de Atlanta CDC tras reevaluar la literatura existente estableció que una concentración igual o 
superior a 10 µg/dL, era un “nivel de preocupación” para los niños y elaboró guías de prevención 
e intervención. En agosto del año 2005 los CDC establecen que existe evidencia de que niveles de 
plomo en sangre inferiores a 10 µg/dL también se asocian a efectos adversos en los niños, como 
déficit intelectual, trastornos en la audición, lenguaje, déficit de atención y comportamiento anti-
social, aunque en este momento decide mantener el nivel de 10 µg/dL. En 2012 el Comité Asesor 

para la Prevención de la Intoxicación por Plomo en la Infancia (ACCLPP) recomienda a los CDC 
eliminar el término usado previamente “nivel de preocupación” y usar un valor de referencia 
basado en el percentil 97,5 de la distribución de plomo de los niños entre 1 y 5 años de EE. UU., que 
correspondía en ese momento a 5 µg/dL. Además, recomienda que el nuevo valor de referencia se 
actualice cada cuatro años con datos de la NHANES (acrónimo en inglés de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición) y que se centren las prioridades en la prevención primaria. Las restricciones 
a los usos del plomo son curiosamente las que han acelerado la identificación de los efectos 
adversos del plomo con concentraciones que unos años antes eran consideradas seguras. En el 
momento actual se considera que no existe un umbral seguro de plomo para la salud. 
El cadmio, un metal que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, es cancerígeno y, 
entre otros efectos, produce daño en el riñón, desmineralización ósea, osteoporosis, hipertensión 
y aumento del riesgo cardiovascular. Además, es un disruptor endocrino con actividad estrogénica 
y se ha asociado al cáncer de mama. En los últimos años, la exposición ambiental en la población 
general ha cobrado importancia pues se están encontrando efectos sobre la salud con concentra-
ciones cada vez más bajas de cadmio en sangre u orina. Se ha visto que las mujeres y los niños son 
una población especialmente vulnerable y de hecho las concentraciones de cadmio en sangre son 
mayores en mujeres que en hombres, posiblemente debido a la mayor absorción de este metal 
como consecuencia de bajas concentraciones de hierro, pues ambos metales compiten por el 
mismo transportador. En población general la exposición al cadmio procede de la ingesta de 
alimentos, agua, inhalación de partículas y por la exposición al humo del tabaco. Es importante 
resaltar que el cadmio se acumula durante décadas y pasa a la leche materna, por lo que las 
mujeres fumadoras y las exfumadoras, además de los nutrientes y los beneficios que supone la 
lactancia materna, exponen a los lactantes al cadmio. En Europa, el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
regula el contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios. No obstante, en el año 2014 
se consideró necesario reducir la presencia de cadmio en productos alimenticios especialmente 
de uso infantil. Así, el Reglamento (UE) Nº 488/2014 incluyó un contenido máximo de cadmio en 
preparados para lactantes y preparados de continuación a partir del 1 de enero de 2015 y en 
productos específicos de cacao y chocolate a partir del 1 de enero de 2019. Más recientemente el 
Reglamento (UE) 2021/1323 de 10 de agosto de 2021 ha modificado de nuevo el Reglamento (CE) 
nº 1881/2006 por la necesidad de disminuir la exposición especialmente en población infantil.

CONTROVÉRSIAS:
"Procalcitonina: prós e contras"
Palestrante: José Duarte Pereira (IPO - Porto)

A procalcitonina (PCT) constitui, atualmente, um dos biomarcadores mais adequados e com 
maior valor de precisão no diagnóstico e monitorização de diversos processos infeciosos, 
quando comparada com outros marcadores. Esta constitui um precursor da calcitonina, sendo 
produzida, fisiologicamente, pelas células tiroideias C. Em condições normais, a concentração 
sérica da PCT é inferior a 0.1 ng/mL. 
Nas infeções sistémicas, a sua produção efetua-se em vários órgãos e tecidos, e assiste- se a um 
aumento considerável da sua concentração no sangue.�Esta apresentação terá como objetivo não 
só mostrar as vantagens, mas também abordar as limitações da PCT. 
Várias meta-análises demonstram que os valores séricos de PCT apresentam uma boa correlação 
com a presença de infeção sistémica, e que a persistência de valores aumentados se relaciona 
com maior risco de sépsis e mortalidade. Alguns estudos sugerem que a diferente composição 
entre bactérias Gram-positivo, Gram-negativo e fungos leva a graus de produção de PCT diferentes, 
que podem ser informativos dos microorganismos subjacentes. 
Este biomarcador demonstra-se, portanto, de extrema relevância em diversos contextos clínicos, 
como na exclusão do envolvimento bacteriano em infeções do trato respiratório inferior, bem como 
no diagnóstico, estadiamento, prognóstico e controlo antimicrobiano de doentes com sépsis. 
Por outro lado, existem situações em que os seus valores podem estar elevados na ausência de 
infeção bacteriana, pelo que, apesar do seu enorme valor, não se recomenda a utilização da PCT 
como teste diagnóstico isolado ou definitivo, devendo ser interpretada em conjunto com a clínica, 
a avaliação microbiológica e restantes testes laboratoriais. A sua requisição deve ser, portanto, 
feita de forma criteriosa e, preferencialmente, com base em algoritmos de decisão, como defendi-
do por alguns autores.

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA INFORMAÇÃO
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Paulo Paixão (NOVA Medical School)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Automatização do laboratório de Microbiologia Clínica"
Palestrante: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)

Apesar de a automatização laboratorial ter sido implementada noutras áreas da Patologia Clínica 
há várias décadas, a Microbiologia Clínica apenas assistiu a abordagens modestas para atualizar 
equipamentos laboratoriais específicos, tais como os sistemas semiautomatizados de identificação 
e de teste de suscetibilidade aos antimicrobianos e os sistemas automatizados de monitorização 
contínua das hemoculturas.
Na realidade, a grande maioria do fluxo de trabalho do Laboratório de Microbiologia Clínica como, 
por exemplo, o processamento inicial das amostras biológicas, a preparação dos exames 
microscópicos diretos, a sementeira e a leitura interpretativa dos exames culturais, as provas de 
identificação e a execução dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, baseia-se em 
procedimentos manuais que exigem profissionais de saúde altamente qualificados.
Atualmente, as opções de automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica vão desde 
processadores pré-analíticos até sistemas de automatização laboratorial total com gestão integrada 
das amostras biológicas através do recurso a módulos de processamento, módulos de incubação 
com estufas inteligentes equipadas com câmaras fotográficas para aquisição de imagem digital, 
módulos de seleção de colónias e de preparação do inóculo para identificação e teste de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, bem como softwares de inteligência artificial e algoritmos interpretativos, 
os quais permitem o trabalho remoto e a aplicação da telemedicina ao diagnóstico microbiológico.
Nesta sessão serão apresentados: (1) os principais fatores que devem ser considerados antes da 
implementação da automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica, (2) os sistemas atualmente 
disponíveis no mercado e (3) as vantagens e desvantagens da sua utilização.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Ética médica, RGPD e prática moderna da Medicina Laboratorial"
Palestrante: Manuel Mendes Silva (Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas)

• Nota histórica da evolução da relação médico-doente e da informação em Medicina e Saúde.
• Propriedade da informação (dos dados) relativa ao doente/utente; (é deste e não do médico, nem 
do centro médico ou de saúde).
• Segredo (sigilo) profissional do médico e do pessoal de saúde.
• Direito à informação e à não informação do doente/utente. Consentimento informado.
• Informatização e segurança de dados e da sua comunicação, particularmente em medicina laboratorial. 
Saúde pública.
• Código Deontológico da Ordem dos Médicos, CD-OM; sigilo Médico, informação médica, telemedicina, 
saúde pública, relações entre médicos.
• Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, Lei nº 58/2019, art.º 29 e 30; tratamento de dados 
de saúde e dados genéticos; bases de dados.
• Relação do especialista em medicina laboratorial e o clínico.

CONTROVÉRSIAS:
“Passado, Presente e futuro da Inteligência Artificial”
Palestrante: João Almeida (FEUP)

Com o advento da computação digital após a segunda guerra mundial, pensou-se que as máquinas 
poderiam ganhar capacidades similares ou até superiores às dos humanos. Os avanços muito rápidos 
da digitalização, da miniaturização eletrónica, do poder computacional e de armazenamento, aliados 
a rápidas e ubíquas redes de interligação e comunicação de informação, conduziram à terceira 
revolução. Hoje, já vivemos num mundo plenamente integrado e digital: tudo, ou quase, está em 
formato digital; das comunicações ao dinheiro, da educação ao teletrabalho, da domótica à robótica. 
Exemplos do futuro, já hoje, abundam: a Siri e Alexa respondem aos nossos pedidos e reconhecem 
várias línguas; carros autónomos circulam nas estradas; fábricas robotizadas produzem artefactos 

dos mais diversos de forma continua dispensando operadores. A Google tem um motor de busca que 
responde diariamente a 3,500,000,000 pedidos diariamente, em 149 línguas. Tem uma dúvida? O 
motor de busca da Google tem a resposta! Ou muitas até! A aprendizagem automática (Machine 
Learning) consegue descobrir padrões em informação digitalizada. Por exemplo, aprender com os 
maiores mestres de xadrez, até lhes conseguir ganhar. Com as redes neuronais e “deep learning” é 
possível identificar caras, animais, símbolos em fotografias e até em imagens em tempo real. Mas 
também é com deep learning que se fazem traduções automáticas em muitas línguas; reconheci-
mento de voz em tempo real; até aprendizagem não supervisionadas de jogos, como o Go (filme: 
AlphaGo, 2017). 
E o futuro? O que nos reserva? Poderão as máquinas superar os humanos? Quiçá eliminar a raça 
humana? Ou poderão ficar limitados a ajudar-nos nas tarefas mais rotineiras e a descobrir curas 
para as doenças que ainda não conseguimos vencer, como o cancro? Onde fica a ética no meio 
disto tudo? Questões de difícil resposta, que iremos abordar com base nos avanços científicos e 
tecnológicos mais recentes.

Mesa Redonda: DIABETES: UM SÉCULO DE PANDEMIA
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Anemia da inflamação na diabetes mellitus"
Palestrante: Marta Manaças (CHULN)

"Da microalbuminúria à proteinúria e glicosúria e indicações para diálise"
Palestrante: Rui Barata (CHULC & NOVA Medical School)

A doença renal diabética é a causa mais frequente de doença renal crónica no mundo, sendo 
igualmente a principal causa de doença renal em doentes em hemodiálise. Assim, torna-se essencial 
um diagnóstico precoce, bem como o início atempado de medidas que atrasem a progressão da 
doença renal.
A fisiopatologia da doença renal diabética é complexa, envolvendo múltiplas vias que culminam 
na lesão do glomérulo. O surgimento da albuminúria reflete estas alterações estruturais, nomeada-
mente a nível da barreira glomerular. A albuminúria assume um papel fundamente no seguimento 
de doentes com doença renal diabética, sendo um marcador de diagnóstico, monitorização e 
prognóstico renal e cardiovascular.
A glicosúria é um achado comum na diabetes, sobretudo quando os níveis de glicemia são ≥180 
mg/dL, valor a partir do qual os mecanismos de reabsorção renal de glicose ficam saturados. Esta 
alteração tenderá a ser cada vez mais frequente com a utilização dos inibidores do SGLT2, cujo 
mecanismo consiste na inibição da reabsorção tubular de glicose.
Com a progressão da doença renal para uma fase terminal, é necessário antever a necessidade de 
diálise. De forma geral, as indicações para diálise incluem a síndrome urémica, bem como hipercaliemia 
grave, acidemia metabólica grave ou sobrecarga de volume grave, que não sejam controláveis apenas 
com terapêutica farmacológica.

“Infecções do pé diabético, biofilmes e resistência antimicrobiana”
Palestrante: Catarina Chaves (CHUC)

A Diabetes mellitus (DM) é uma das infeções crónicas mais prevalentes a nível mundial. Uma das 
complicações major da DM é o pé diabético, que leva, invariavelmente, ao aumento de probabili-
dade de infeção desta zona anatómica e pode culminar, não tão raras vezes quanto o desejável, a 
uma amputação do membro inferior. O pé diabético tem, pois, origem num sistema imunitário 
comprometido, numa pobre circulação periférica, numa neuropatia e numa vasculopatia periférica.
Em relação à etiologia das infeções do pé diabético podemos contemplar na sua origem bactérias 
aeróbias (Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobacteriacea), bactérias anaeróbias (Bacte-
roides, Clostridium, cocos anaeróbios gram positivo) e fungos.
As infeções do pé diabético podem ser classificadas, quanto à gravidade, em três categorias: 
doença leve (com sintomatologia leve e restrita a localização superficial, no que diz respeito a 
profundidade e diâmetro), doença moderada (com atingimento mais profundo dos tecidos) e 
doença severa (acompanhada frequentemente por sintomas sistémicos e alterações de metabolismo). 
No tratamento empírico, para a doença leve a moderada, a antibioterapia oral com antimicrobianos 
de espetro estreito será suficiente para debelar a infeção; nos casos de doença severa, a aborda-
gem inicial contempla antimicrobianos de largo espetro, geralmente de administração intravenosa. 

Para tornar mais complexa a abordagem das infeções do pé diabético, convém ter presente o 
conceito de biofilme, que a maioria das vezes se associa às condições crónicas de infeção e que 
vêm dificultar o tratamento. O biofime é definido como um aglomerado de populações de 
bactérias/fungos na superfície das lesões e que tornam estas infeções resistentes ao tratamento 
com antimicrobianos. A falência terapêutica está diretamente relacionada com a taxa metabólica 
baixa destas estirpes e, ainda, com o facto destes biofilmes serem polimicrobianos o que dificulta o 
tratamento.
Contudo, no tratamento de excelência: a) deverá ser contemplada a identificação dos agentes 
infeciosos, bem como a sua caracterização fenotípica no que diz respeito aos perfis de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, de modo a otimizar a antibioterapia para estes tipos de infeção; b) 
deverá ser contemplado o desbridamento das feridas e a disrupção do biofilme.
Por todas estas razões, a abordagem das infeções do pé diabético é um constante desafio na 
prática clínica.

"Diabetes autoimune"
Palestrante: João Raposo (APDP)

SESSÃO SOLENE ABERTURA | CONFERÊNCIA INAUGURAL
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM O ESPECIALISTA:
"O impacto da vacinação na doença pneumocócica invasiva"

Palestrante: José Melo Cristino (CHULN & Lisbon School of Medicine)

CONGRESSORESUMOS

GRANDE AUDITÓRIO18 DE MARÇO  SEXTA-FEIRA

• Citocinas deprimem o eritrâo, promovem
apoptose dos precursores eritroides e
diminuem a sensibilidade à Epo.

• Os níveis aumentados de Hepcidina e
IL6 diminuem a transferência de Fe para
os eritroblastos.

HEPCIDINA
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA QUÍMICA CLÍNICA
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI) | Catarina Castaldo (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Patrícia Silva (CHLO)

Os point–of–care foram inicialmente utilizados nos U.S.A. na década de 50, com o objetivo de se 
obter uma melhor acessibilidade à determinados testes e uma resposta rápida, que proporcionasse 
uma decisão e conduta de tratamento do doente, num curto espaço de tempo. São meios comple-
mentares de diagnóstico e monitorização, com recurso à imagem, parâmetros analíticos e sinais 
vitais. A nova tecnologia dos elétrodos e microprocessadores, permitiu o desenvolvimento dos 
primeiros equipamentos de gasimetria nos anos de 1950 e 1960. Desde então, tem ocorrido um 
grande investimento neste setor, o qual acentuou-se a partir da década de 80 até os dias atuais. 
Alguns destes testes, representam um recurso indispensável e com elevada importância, na rotina 
das Unidades de Cuidados Intensivos. São valiosas ferramentas para os profissionais de Medicina 
Intensiva, na abordagem e tratamento do doente crítico. O Serviço de Patologia Clínica assume um 
papel importante no processo de avaliação dos custos e benefícios destes testes, em auxílio aos 
Serviços que os requisitam, bem como na instalação destes equipamentos nas Unidades Hospitalares. 
É fundamental a participação do Laboratório em conjunto com a Empresa responsável pelos 
equipamentos, na formação dos profissionais de saúde que serão os utilizadores diretos desta 
tecnologia, assegurando juntamente com os mesmos, a autonomia destas equipas no que se 
refere à operação e manuseio das máquinas. O Laboratório também deve assumir a responsabilidade, 
em conjunto com os Serviços utilizadores dos equipamentos point–of–care, no que diz respeito à 
gestão do controlo de qualidade que garante a validação criteriosa dos resultados obtidos.

"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Luis Coelho (CHLO)

A gravidade do Doentes Crítico dada a sua instabilidade clínica obriga frequentemente à tomada 
de decisões clínicas num muito curto espaço de tempo. Por outro lado, a gravidade inerente da sua 
condição clínica determina a necessidade de sistemas de suporte vital invasivos, como a ventilação 
mecânica e ou as técnicas de suporte renal, que estão associados a maior risco de complicações 
infeciosas e não infeciosas e a maior mortalidade. Estes factores condicionam muitas vezes o 
transporte intra-hospitalar dos doentes ou obrigam a medidas de isolamento rigorosas, e tornando 
fundamental que muitas dos procedimentos diagnósticos sejam realizados à cabeceira do doente.
No tempo da pandemia em curso, causada pela síndrome respiratória aguda grave pelo vírus 
SARS-CoV-2, os testes point-of-care tornaram-se cruciais para a avaliação dos doentes com 
Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, evitando o sobrecarregar adicional dos profissionais 
das Unidades de Cuidados Intensivos com os transportes dos doentes ou das amostras, reduzindo 
os riscos de contaminação e infecção dos profissionais externos às Unidades e permitindo a 
tomada de decisões com muita rapidez especialmente nos doentes que se apresentam uma 
condição clínica mais instável.
Nesta apresentação, discutimos as principais vantagens dos testes point-of-care na Medicina 
Intensiva.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Exposición al plomo y cadmio en la infancia. Qué hay de nuevo?"
Palestrante: Montserrat Estecha (Hosp. Gen. Univ. Gregorio Marañón & Univ. Complutense de Madrid)

El plomo (Pb) es un metal existente en el medio ambiente, para el que no se conoce ningún papel 
biológico en el organismo humano. En 1991 el CENTRO DE Control y Prevención de Enfermedades 
de Atlanta CDC tras reevaluar la literatura existente estableció que una concentración igual o 
superior a 10 µg/dL, era un “nivel de preocupación” para los niños y elaboró guías de prevención 
e intervención. En agosto del año 2005 los CDC establecen que existe evidencia de que niveles de 
plomo en sangre inferiores a 10 µg/dL también se asocian a efectos adversos en los niños, como 
déficit intelectual, trastornos en la audición, lenguaje, déficit de atención y comportamiento anti-
social, aunque en este momento decide mantener el nivel de 10 µg/dL. En 2012 el Comité Asesor 

para la Prevención de la Intoxicación por Plomo en la Infancia (ACCLPP) recomienda a los CDC 
eliminar el término usado previamente “nivel de preocupación” y usar un valor de referencia 
basado en el percentil 97,5 de la distribución de plomo de los niños entre 1 y 5 años de EE. UU., que 
correspondía en ese momento a 5 µg/dL. Además, recomienda que el nuevo valor de referencia se 
actualice cada cuatro años con datos de la NHANES (acrónimo en inglés de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición) y que se centren las prioridades en la prevención primaria. Las restricciones 
a los usos del plomo son curiosamente las que han acelerado la identificación de los efectos 
adversos del plomo con concentraciones que unos años antes eran consideradas seguras. En el 
momento actual se considera que no existe un umbral seguro de plomo para la salud. 
El cadmio, un metal que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, es cancerígeno y, 
entre otros efectos, produce daño en el riñón, desmineralización ósea, osteoporosis, hipertensión 
y aumento del riesgo cardiovascular. Además, es un disruptor endocrino con actividad estrogénica 
y se ha asociado al cáncer de mama. En los últimos años, la exposición ambiental en la población 
general ha cobrado importancia pues se están encontrando efectos sobre la salud con concentra-
ciones cada vez más bajas de cadmio en sangre u orina. Se ha visto que las mujeres y los niños son 
una población especialmente vulnerable y de hecho las concentraciones de cadmio en sangre son 
mayores en mujeres que en hombres, posiblemente debido a la mayor absorción de este metal 
como consecuencia de bajas concentraciones de hierro, pues ambos metales compiten por el 
mismo transportador. En población general la exposición al cadmio procede de la ingesta de 
alimentos, agua, inhalación de partículas y por la exposición al humo del tabaco. Es importante 
resaltar que el cadmio se acumula durante décadas y pasa a la leche materna, por lo que las 
mujeres fumadoras y las exfumadoras, además de los nutrientes y los beneficios que supone la 
lactancia materna, exponen a los lactantes al cadmio. En Europa, el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
regula el contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios. No obstante, en el año 2014 
se consideró necesario reducir la presencia de cadmio en productos alimenticios especialmente 
de uso infantil. Así, el Reglamento (UE) Nº 488/2014 incluyó un contenido máximo de cadmio en 
preparados para lactantes y preparados de continuación a partir del 1 de enero de 2015 y en 
productos específicos de cacao y chocolate a partir del 1 de enero de 2019. Más recientemente el 
Reglamento (UE) 2021/1323 de 10 de agosto de 2021 ha modificado de nuevo el Reglamento (CE) 
nº 1881/2006 por la necesidad de disminuir la exposición especialmente en población infantil.

CONTROVÉRSIAS:
"Procalcitonina: prós e contras"
Palestrante: José Duarte Pereira (IPO - Porto)

A procalcitonina (PCT) constitui, atualmente, um dos biomarcadores mais adequados e com 
maior valor de precisão no diagnóstico e monitorização de diversos processos infeciosos, 
quando comparada com outros marcadores. Esta constitui um precursor da calcitonina, sendo 
produzida, fisiologicamente, pelas células tiroideias C. Em condições normais, a concentração 
sérica da PCT é inferior a 0.1 ng/mL. 
Nas infeções sistémicas, a sua produção efetua-se em vários órgãos e tecidos, e assiste- se a um 
aumento considerável da sua concentração no sangue.�Esta apresentação terá como objetivo não 
só mostrar as vantagens, mas também abordar as limitações da PCT. 
Várias meta-análises demonstram que os valores séricos de PCT apresentam uma boa correlação 
com a presença de infeção sistémica, e que a persistência de valores aumentados se relaciona 
com maior risco de sépsis e mortalidade. Alguns estudos sugerem que a diferente composição 
entre bactérias Gram-positivo, Gram-negativo e fungos leva a graus de produção de PCT diferentes, 
que podem ser informativos dos microorganismos subjacentes. 
Este biomarcador demonstra-se, portanto, de extrema relevância em diversos contextos clínicos, 
como na exclusão do envolvimento bacteriano em infeções do trato respiratório inferior, bem como 
no diagnóstico, estadiamento, prognóstico e controlo antimicrobiano de doentes com sépsis. 
Por outro lado, existem situações em que os seus valores podem estar elevados na ausência de 
infeção bacteriana, pelo que, apesar do seu enorme valor, não se recomenda a utilização da PCT 
como teste diagnóstico isolado ou definitivo, devendo ser interpretada em conjunto com a clínica, 
a avaliação microbiológica e restantes testes laboratoriais. A sua requisição deve ser, portanto, 
feita de forma criteriosa e, preferencialmente, com base em algoritmos de decisão, como defendi-
do por alguns autores.

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA INFORMAÇÃO
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Paulo Paixão (NOVA Medical School)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Automatização do laboratório de Microbiologia Clínica"
Palestrante: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)

Apesar de a automatização laboratorial ter sido implementada noutras áreas da Patologia Clínica 
há várias décadas, a Microbiologia Clínica apenas assistiu a abordagens modestas para atualizar 
equipamentos laboratoriais específicos, tais como os sistemas semiautomatizados de identificação 
e de teste de suscetibilidade aos antimicrobianos e os sistemas automatizados de monitorização 
contínua das hemoculturas.
Na realidade, a grande maioria do fluxo de trabalho do Laboratório de Microbiologia Clínica como, 
por exemplo, o processamento inicial das amostras biológicas, a preparação dos exames 
microscópicos diretos, a sementeira e a leitura interpretativa dos exames culturais, as provas de 
identificação e a execução dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, baseia-se em 
procedimentos manuais que exigem profissionais de saúde altamente qualificados.
Atualmente, as opções de automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica vão desde 
processadores pré-analíticos até sistemas de automatização laboratorial total com gestão integrada 
das amostras biológicas através do recurso a módulos de processamento, módulos de incubação 
com estufas inteligentes equipadas com câmaras fotográficas para aquisição de imagem digital, 
módulos de seleção de colónias e de preparação do inóculo para identificação e teste de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, bem como softwares de inteligência artificial e algoritmos interpretativos, 
os quais permitem o trabalho remoto e a aplicação da telemedicina ao diagnóstico microbiológico.
Nesta sessão serão apresentados: (1) os principais fatores que devem ser considerados antes da 
implementação da automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica, (2) os sistemas atualmente 
disponíveis no mercado e (3) as vantagens e desvantagens da sua utilização.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Ética médica, RGPD e prática moderna da Medicina Laboratorial"
Palestrante: Manuel Mendes Silva (Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas)

• Nota histórica da evolução da relação médico-doente e da informação em Medicina e Saúde.
• Propriedade da informação (dos dados) relativa ao doente/utente; (é deste e não do médico, nem 
do centro médico ou de saúde).
• Segredo (sigilo) profissional do médico e do pessoal de saúde.
• Direito à informação e à não informação do doente/utente. Consentimento informado.
• Informatização e segurança de dados e da sua comunicação, particularmente em medicina laboratorial. 
Saúde pública.
• Código Deontológico da Ordem dos Médicos, CD-OM; sigilo Médico, informação médica, telemedicina, 
saúde pública, relações entre médicos.
• Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, Lei nº 58/2019, art.º 29 e 30; tratamento de dados 
de saúde e dados genéticos; bases de dados.
• Relação do especialista em medicina laboratorial e o clínico.

CONTROVÉRSIAS:
“Passado, Presente e futuro da Inteligência Artificial”
Palestrante: João Almeida (FEUP)

Com o advento da computação digital após a segunda guerra mundial, pensou-se que as máquinas 
poderiam ganhar capacidades similares ou até superiores às dos humanos. Os avanços muito rápidos 
da digitalização, da miniaturização eletrónica, do poder computacional e de armazenamento, aliados 
a rápidas e ubíquas redes de interligação e comunicação de informação, conduziram à terceira 
revolução. Hoje, já vivemos num mundo plenamente integrado e digital: tudo, ou quase, está em 
formato digital; das comunicações ao dinheiro, da educação ao teletrabalho, da domótica à robótica. 
Exemplos do futuro, já hoje, abundam: a Siri e Alexa respondem aos nossos pedidos e reconhecem 
várias línguas; carros autónomos circulam nas estradas; fábricas robotizadas produzem artefactos 

dos mais diversos de forma continua dispensando operadores. A Google tem um motor de busca que 
responde diariamente a 3,500,000,000 pedidos diariamente, em 149 línguas. Tem uma dúvida? O 
motor de busca da Google tem a resposta! Ou muitas até! A aprendizagem automática (Machine 
Learning) consegue descobrir padrões em informação digitalizada. Por exemplo, aprender com os 
maiores mestres de xadrez, até lhes conseguir ganhar. Com as redes neuronais e “deep learning” é 
possível identificar caras, animais, símbolos em fotografias e até em imagens em tempo real. Mas 
também é com deep learning que se fazem traduções automáticas em muitas línguas; reconheci-
mento de voz em tempo real; até aprendizagem não supervisionadas de jogos, como o Go (filme: 
AlphaGo, 2017). 
E o futuro? O que nos reserva? Poderão as máquinas superar os humanos? Quiçá eliminar a raça 
humana? Ou poderão ficar limitados a ajudar-nos nas tarefas mais rotineiras e a descobrir curas 
para as doenças que ainda não conseguimos vencer, como o cancro? Onde fica a ética no meio 
disto tudo? Questões de difícil resposta, que iremos abordar com base nos avanços científicos e 
tecnológicos mais recentes.

Mesa Redonda: DIABETES: UM SÉCULO DE PANDEMIA
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Anemia da inflamação na diabetes mellitus"
Palestrante: Marta Manaças (CHULN)

"Da microalbuminúria à proteinúria e glicosúria e indicações para diálise"
Palestrante: Rui Barata (CHULC & NOVA Medical School)

A doença renal diabética é a causa mais frequente de doença renal crónica no mundo, sendo 
igualmente a principal causa de doença renal em doentes em hemodiálise. Assim, torna-se essencial 
um diagnóstico precoce, bem como o início atempado de medidas que atrasem a progressão da 
doença renal.
A fisiopatologia da doença renal diabética é complexa, envolvendo múltiplas vias que culminam 
na lesão do glomérulo. O surgimento da albuminúria reflete estas alterações estruturais, nomeada-
mente a nível da barreira glomerular. A albuminúria assume um papel fundamente no seguimento 
de doentes com doença renal diabética, sendo um marcador de diagnóstico, monitorização e 
prognóstico renal e cardiovascular.
A glicosúria é um achado comum na diabetes, sobretudo quando os níveis de glicemia são ≥180 
mg/dL, valor a partir do qual os mecanismos de reabsorção renal de glicose ficam saturados. Esta 
alteração tenderá a ser cada vez mais frequente com a utilização dos inibidores do SGLT2, cujo 
mecanismo consiste na inibição da reabsorção tubular de glicose.
Com a progressão da doença renal para uma fase terminal, é necessário antever a necessidade de 
diálise. De forma geral, as indicações para diálise incluem a síndrome urémica, bem como hipercaliemia 
grave, acidemia metabólica grave ou sobrecarga de volume grave, que não sejam controláveis apenas 
com terapêutica farmacológica.

“Infecções do pé diabético, biofilmes e resistência antimicrobiana”
Palestrante: Catarina Chaves (CHUC)

A Diabetes mellitus (DM) é uma das infeções crónicas mais prevalentes a nível mundial. Uma das 
complicações major da DM é o pé diabético, que leva, invariavelmente, ao aumento de probabili-
dade de infeção desta zona anatómica e pode culminar, não tão raras vezes quanto o desejável, a 
uma amputação do membro inferior. O pé diabético tem, pois, origem num sistema imunitário 
comprometido, numa pobre circulação periférica, numa neuropatia e numa vasculopatia periférica.
Em relação à etiologia das infeções do pé diabético podemos contemplar na sua origem bactérias 
aeróbias (Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobacteriacea), bactérias anaeróbias (Bacte-
roides, Clostridium, cocos anaeróbios gram positivo) e fungos.
As infeções do pé diabético podem ser classificadas, quanto à gravidade, em três categorias: 
doença leve (com sintomatologia leve e restrita a localização superficial, no que diz respeito a 
profundidade e diâmetro), doença moderada (com atingimento mais profundo dos tecidos) e 
doença severa (acompanhada frequentemente por sintomas sistémicos e alterações de metabolismo). 
No tratamento empírico, para a doença leve a moderada, a antibioterapia oral com antimicrobianos 
de espetro estreito será suficiente para debelar a infeção; nos casos de doença severa, a aborda-
gem inicial contempla antimicrobianos de largo espetro, geralmente de administração intravenosa. 

Para tornar mais complexa a abordagem das infeções do pé diabético, convém ter presente o 
conceito de biofilme, que a maioria das vezes se associa às condições crónicas de infeção e que 
vêm dificultar o tratamento. O biofime é definido como um aglomerado de populações de 
bactérias/fungos na superfície das lesões e que tornam estas infeções resistentes ao tratamento 
com antimicrobianos. A falência terapêutica está diretamente relacionada com a taxa metabólica 
baixa destas estirpes e, ainda, com o facto destes biofilmes serem polimicrobianos o que dificulta o 
tratamento.
Contudo, no tratamento de excelência: a) deverá ser contemplada a identificação dos agentes 
infeciosos, bem como a sua caracterização fenotípica no que diz respeito aos perfis de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, de modo a otimizar a antibioterapia para estes tipos de infeção; b) 
deverá ser contemplado o desbridamento das feridas e a disrupção do biofilme.
Por todas estas razões, a abordagem das infeções do pé diabético é um constante desafio na 
prática clínica.

"Diabetes autoimune"
Palestrante: João Raposo (APDP)

SESSÃO SOLENE ABERTURA | CONFERÊNCIA INAUGURAL
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM O ESPECIALISTA:
"O impacto da vacinação na doença pneumocócica invasiva"

Palestrante: José Melo Cristino (CHULN & Lisbon School of Medicine)
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA QUÍMICA CLÍNICA
Moderadores: Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI) | Catarina Castaldo (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Patrícia Silva (CHLO)

Os point–of–care foram inicialmente utilizados nos U.S.A. na década de 50, com o objetivo de se 
obter uma melhor acessibilidade à determinados testes e uma resposta rápida, que proporcionasse 
uma decisão e conduta de tratamento do doente, num curto espaço de tempo. São meios comple-
mentares de diagnóstico e monitorização, com recurso à imagem, parâmetros analíticos e sinais 
vitais. A nova tecnologia dos elétrodos e microprocessadores, permitiu o desenvolvimento dos 
primeiros equipamentos de gasimetria nos anos de 1950 e 1960. Desde então, tem ocorrido um 
grande investimento neste setor, o qual acentuou-se a partir da década de 80 até os dias atuais. 
Alguns destes testes, representam um recurso indispensável e com elevada importância, na rotina 
das Unidades de Cuidados Intensivos. São valiosas ferramentas para os profissionais de Medicina 
Intensiva, na abordagem e tratamento do doente crítico. O Serviço de Patologia Clínica assume um 
papel importante no processo de avaliação dos custos e benefícios destes testes, em auxílio aos 
Serviços que os requisitam, bem como na instalação destes equipamentos nas Unidades Hospitalares. 
É fundamental a participação do Laboratório em conjunto com a Empresa responsável pelos 
equipamentos, na formação dos profissionais de saúde que serão os utilizadores diretos desta 
tecnologia, assegurando juntamente com os mesmos, a autonomia destas equipas no que se 
refere à operação e manuseio das máquinas. O Laboratório também deve assumir a responsabilidade, 
em conjunto com os Serviços utilizadores dos equipamentos point–of–care, no que diz respeito à 
gestão do controlo de qualidade que garante a validação criteriosa dos resultados obtidos.

"Testes point-of-care em Medicina Intensiva"
Palestrante: Luis Coelho (CHLO)

A gravidade do Doentes Crítico dada a sua instabilidade clínica obriga frequentemente à tomada 
de decisões clínicas num muito curto espaço de tempo. Por outro lado, a gravidade inerente da sua 
condição clínica determina a necessidade de sistemas de suporte vital invasivos, como a ventilação 
mecânica e ou as técnicas de suporte renal, que estão associados a maior risco de complicações 
infeciosas e não infeciosas e a maior mortalidade. Estes factores condicionam muitas vezes o 
transporte intra-hospitalar dos doentes ou obrigam a medidas de isolamento rigorosas, e tornando 
fundamental que muitas dos procedimentos diagnósticos sejam realizados à cabeceira do doente.
No tempo da pandemia em curso, causada pela síndrome respiratória aguda grave pelo vírus 
SARS-CoV-2, os testes point-of-care tornaram-se cruciais para a avaliação dos doentes com 
Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda, evitando o sobrecarregar adicional dos profissionais 
das Unidades de Cuidados Intensivos com os transportes dos doentes ou das amostras, reduzindo 
os riscos de contaminação e infecção dos profissionais externos às Unidades e permitindo a 
tomada de decisões com muita rapidez especialmente nos doentes que se apresentam uma 
condição clínica mais instável.
Nesta apresentação, discutimos as principais vantagens dos testes point-of-care na Medicina 
Intensiva.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Exposición al plomo y cadmio en la infancia. Qué hay de nuevo?"
Palestrante: Montserrat Estecha (Hosp. Gen. Univ. Gregorio Marañón & Univ. Complutense de Madrid)

El plomo (Pb) es un metal existente en el medio ambiente, para el que no se conoce ningún papel 
biológico en el organismo humano. En 1991 el CENTRO DE Control y Prevención de Enfermedades 
de Atlanta CDC tras reevaluar la literatura existente estableció que una concentración igual o 
superior a 10 µg/dL, era un “nivel de preocupación” para los niños y elaboró guías de prevención 
e intervención. En agosto del año 2005 los CDC establecen que existe evidencia de que niveles de 
plomo en sangre inferiores a 10 µg/dL también se asocian a efectos adversos en los niños, como 
déficit intelectual, trastornos en la audición, lenguaje, déficit de atención y comportamiento anti-
social, aunque en este momento decide mantener el nivel de 10 µg/dL. En 2012 el Comité Asesor 

para la Prevención de la Intoxicación por Plomo en la Infancia (ACCLPP) recomienda a los CDC 
eliminar el término usado previamente “nivel de preocupación” y usar un valor de referencia 
basado en el percentil 97,5 de la distribución de plomo de los niños entre 1 y 5 años de EE. UU., que 
correspondía en ese momento a 5 µg/dL. Además, recomienda que el nuevo valor de referencia se 
actualice cada cuatro años con datos de la NHANES (acrónimo en inglés de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición) y que se centren las prioridades en la prevención primaria. Las restricciones 
a los usos del plomo son curiosamente las que han acelerado la identificación de los efectos 
adversos del plomo con concentraciones que unos años antes eran consideradas seguras. En el 
momento actual se considera que no existe un umbral seguro de plomo para la salud. 
El cadmio, un metal que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, es cancerígeno y, 
entre otros efectos, produce daño en el riñón, desmineralización ósea, osteoporosis, hipertensión 
y aumento del riesgo cardiovascular. Además, es un disruptor endocrino con actividad estrogénica 
y se ha asociado al cáncer de mama. En los últimos años, la exposición ambiental en la población 
general ha cobrado importancia pues se están encontrando efectos sobre la salud con concentra-
ciones cada vez más bajas de cadmio en sangre u orina. Se ha visto que las mujeres y los niños son 
una población especialmente vulnerable y de hecho las concentraciones de cadmio en sangre son 
mayores en mujeres que en hombres, posiblemente debido a la mayor absorción de este metal 
como consecuencia de bajas concentraciones de hierro, pues ambos metales compiten por el 
mismo transportador. En población general la exposición al cadmio procede de la ingesta de 
alimentos, agua, inhalación de partículas y por la exposición al humo del tabaco. Es importante 
resaltar que el cadmio se acumula durante décadas y pasa a la leche materna, por lo que las 
mujeres fumadoras y las exfumadoras, además de los nutrientes y los beneficios que supone la 
lactancia materna, exponen a los lactantes al cadmio. En Europa, el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
regula el contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios. No obstante, en el año 2014 
se consideró necesario reducir la presencia de cadmio en productos alimenticios especialmente 
de uso infantil. Así, el Reglamento (UE) Nº 488/2014 incluyó un contenido máximo de cadmio en 
preparados para lactantes y preparados de continuación a partir del 1 de enero de 2015 y en 
productos específicos de cacao y chocolate a partir del 1 de enero de 2019. Más recientemente el 
Reglamento (UE) 2021/1323 de 10 de agosto de 2021 ha modificado de nuevo el Reglamento (CE) 
nº 1881/2006 por la necesidad de disminuir la exposición especialmente en población infantil.

CONTROVÉRSIAS:
"Procalcitonina: prós e contras"
Palestrante: José Duarte Pereira (IPO - Porto)

A procalcitonina (PCT) constitui, atualmente, um dos biomarcadores mais adequados e com 
maior valor de precisão no diagnóstico e monitorização de diversos processos infeciosos, 
quando comparada com outros marcadores. Esta constitui um precursor da calcitonina, sendo 
produzida, fisiologicamente, pelas células tiroideias C. Em condições normais, a concentração 
sérica da PCT é inferior a 0.1 ng/mL. 
Nas infeções sistémicas, a sua produção efetua-se em vários órgãos e tecidos, e assiste- se a um 
aumento considerável da sua concentração no sangue.�Esta apresentação terá como objetivo não 
só mostrar as vantagens, mas também abordar as limitações da PCT. 
Várias meta-análises demonstram que os valores séricos de PCT apresentam uma boa correlação 
com a presença de infeção sistémica, e que a persistência de valores aumentados se relaciona 
com maior risco de sépsis e mortalidade. Alguns estudos sugerem que a diferente composição 
entre bactérias Gram-positivo, Gram-negativo e fungos leva a graus de produção de PCT diferentes, 
que podem ser informativos dos microorganismos subjacentes. 
Este biomarcador demonstra-se, portanto, de extrema relevância em diversos contextos clínicos, 
como na exclusão do envolvimento bacteriano em infeções do trato respiratório inferior, bem como 
no diagnóstico, estadiamento, prognóstico e controlo antimicrobiano de doentes com sépsis. 
Por outro lado, existem situações em que os seus valores podem estar elevados na ausência de 
infeção bacteriana, pelo que, apesar do seu enorme valor, não se recomenda a utilização da PCT 
como teste diagnóstico isolado ou definitivo, devendo ser interpretada em conjunto com a clínica, 
a avaliação microbiológica e restantes testes laboratoriais. A sua requisição deve ser, portanto, 
feita de forma criteriosa e, preferencialmente, com base em algoritmos de decisão, como defendi-
do por alguns autores.

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA INFORMAÇÃO
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Paulo Paixão (NOVA Medical School)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Automatização do laboratório de Microbiologia Clínica"
Palestrante: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS)

Apesar de a automatização laboratorial ter sido implementada noutras áreas da Patologia Clínica 
há várias décadas, a Microbiologia Clínica apenas assistiu a abordagens modestas para atualizar 
equipamentos laboratoriais específicos, tais como os sistemas semiautomatizados de identificação 
e de teste de suscetibilidade aos antimicrobianos e os sistemas automatizados de monitorização 
contínua das hemoculturas.
Na realidade, a grande maioria do fluxo de trabalho do Laboratório de Microbiologia Clínica como, 
por exemplo, o processamento inicial das amostras biológicas, a preparação dos exames 
microscópicos diretos, a sementeira e a leitura interpretativa dos exames culturais, as provas de 
identificação e a execução dos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, baseia-se em 
procedimentos manuais que exigem profissionais de saúde altamente qualificados.
Atualmente, as opções de automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica vão desde 
processadores pré-analíticos até sistemas de automatização laboratorial total com gestão integrada 
das amostras biológicas através do recurso a módulos de processamento, módulos de incubação 
com estufas inteligentes equipadas com câmaras fotográficas para aquisição de imagem digital, 
módulos de seleção de colónias e de preparação do inóculo para identificação e teste de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, bem como softwares de inteligência artificial e algoritmos interpretativos, 
os quais permitem o trabalho remoto e a aplicação da telemedicina ao diagnóstico microbiológico.
Nesta sessão serão apresentados: (1) os principais fatores que devem ser considerados antes da 
implementação da automatização do Laboratório de Microbiologia Clínica, (2) os sistemas atualmente 
disponíveis no mercado e (3) as vantagens e desvantagens da sua utilização.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Ética médica, RGPD e prática moderna da Medicina Laboratorial"
Palestrante: Manuel Mendes Silva (Presidente do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas)

• Nota histórica da evolução da relação médico-doente e da informação em Medicina e Saúde.
• Propriedade da informação (dos dados) relativa ao doente/utente; (é deste e não do médico, nem 
do centro médico ou de saúde).
• Segredo (sigilo) profissional do médico e do pessoal de saúde.
• Direito à informação e à não informação do doente/utente. Consentimento informado.
• Informatização e segurança de dados e da sua comunicação, particularmente em medicina laboratorial. 
Saúde pública.
• Código Deontológico da Ordem dos Médicos, CD-OM; sigilo Médico, informação médica, telemedicina, 
saúde pública, relações entre médicos.
• Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, Lei nº 58/2019, art.º 29 e 30; tratamento de dados 
de saúde e dados genéticos; bases de dados.
• Relação do especialista em medicina laboratorial e o clínico.

CONTROVÉRSIAS:
“Passado, Presente e futuro da Inteligência Artificial”
Palestrante: João Almeida (FEUP)

Com o advento da computação digital após a segunda guerra mundial, pensou-se que as máquinas 
poderiam ganhar capacidades similares ou até superiores às dos humanos. Os avanços muito rápidos 
da digitalização, da miniaturização eletrónica, do poder computacional e de armazenamento, aliados 
a rápidas e ubíquas redes de interligação e comunicação de informação, conduziram à terceira 
revolução. Hoje, já vivemos num mundo plenamente integrado e digital: tudo, ou quase, está em 
formato digital; das comunicações ao dinheiro, da educação ao teletrabalho, da domótica à robótica. 
Exemplos do futuro, já hoje, abundam: a Siri e Alexa respondem aos nossos pedidos e reconhecem 
várias línguas; carros autónomos circulam nas estradas; fábricas robotizadas produzem artefactos 

dos mais diversos de forma continua dispensando operadores. A Google tem um motor de busca que 
responde diariamente a 3,500,000,000 pedidos diariamente, em 149 línguas. Tem uma dúvida? O 
motor de busca da Google tem a resposta! Ou muitas até! A aprendizagem automática (Machine 
Learning) consegue descobrir padrões em informação digitalizada. Por exemplo, aprender com os 
maiores mestres de xadrez, até lhes conseguir ganhar. Com as redes neuronais e “deep learning” é 
possível identificar caras, animais, símbolos em fotografias e até em imagens em tempo real. Mas 
também é com deep learning que se fazem traduções automáticas em muitas línguas; reconheci-
mento de voz em tempo real; até aprendizagem não supervisionadas de jogos, como o Go (filme: 
AlphaGo, 2017). 
E o futuro? O que nos reserva? Poderão as máquinas superar os humanos? Quiçá eliminar a raça 
humana? Ou poderão ficar limitados a ajudar-nos nas tarefas mais rotineiras e a descobrir curas 
para as doenças que ainda não conseguimos vencer, como o cancro? Onde fica a ética no meio 
disto tudo? Questões de difícil resposta, que iremos abordar com base nos avanços científicos e 
tecnológicos mais recentes.

Mesa Redonda: DIABETES: UM SÉCULO DE PANDEMIA
Moderadores: Augusto Machado (Unilabs) | Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Anemia da inflamação na diabetes mellitus"
Palestrante: Marta Manaças (CHULN)

"Da microalbuminúria à proteinúria e glicosúria e indicações para diálise"
Palestrante: Rui Barata (CHULC & NOVA Medical School)

A doença renal diabética é a causa mais frequente de doença renal crónica no mundo, sendo 
igualmente a principal causa de doença renal em doentes em hemodiálise. Assim, torna-se essencial 
um diagnóstico precoce, bem como o início atempado de medidas que atrasem a progressão da 
doença renal.
A fisiopatologia da doença renal diabética é complexa, envolvendo múltiplas vias que culminam 
na lesão do glomérulo. O surgimento da albuminúria reflete estas alterações estruturais, nomeada-
mente a nível da barreira glomerular. A albuminúria assume um papel fundamente no seguimento 
de doentes com doença renal diabética, sendo um marcador de diagnóstico, monitorização e 
prognóstico renal e cardiovascular.
A glicosúria é um achado comum na diabetes, sobretudo quando os níveis de glicemia são ≥180 
mg/dL, valor a partir do qual os mecanismos de reabsorção renal de glicose ficam saturados. Esta 
alteração tenderá a ser cada vez mais frequente com a utilização dos inibidores do SGLT2, cujo 
mecanismo consiste na inibição da reabsorção tubular de glicose.
Com a progressão da doença renal para uma fase terminal, é necessário antever a necessidade de 
diálise. De forma geral, as indicações para diálise incluem a síndrome urémica, bem como hipercaliemia 
grave, acidemia metabólica grave ou sobrecarga de volume grave, que não sejam controláveis apenas 
com terapêutica farmacológica.

“Infecções do pé diabético, biofilmes e resistência antimicrobiana”
Palestrante: Catarina Chaves (CHUC)

A Diabetes mellitus (DM) é uma das infeções crónicas mais prevalentes a nível mundial. Uma das 
complicações major da DM é o pé diabético, que leva, invariavelmente, ao aumento de probabili-
dade de infeção desta zona anatómica e pode culminar, não tão raras vezes quanto o desejável, a 
uma amputação do membro inferior. O pé diabético tem, pois, origem num sistema imunitário 
comprometido, numa pobre circulação periférica, numa neuropatia e numa vasculopatia periférica.
Em relação à etiologia das infeções do pé diabético podemos contemplar na sua origem bactérias 
aeróbias (Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobacteriacea), bactérias anaeróbias (Bacte-
roides, Clostridium, cocos anaeróbios gram positivo) e fungos.
As infeções do pé diabético podem ser classificadas, quanto à gravidade, em três categorias: 
doença leve (com sintomatologia leve e restrita a localização superficial, no que diz respeito a 
profundidade e diâmetro), doença moderada (com atingimento mais profundo dos tecidos) e 
doença severa (acompanhada frequentemente por sintomas sistémicos e alterações de metabolismo). 
No tratamento empírico, para a doença leve a moderada, a antibioterapia oral com antimicrobianos 
de espetro estreito será suficiente para debelar a infeção; nos casos de doença severa, a aborda-
gem inicial contempla antimicrobianos de largo espetro, geralmente de administração intravenosa. 

Para tornar mais complexa a abordagem das infeções do pé diabético, convém ter presente o 
conceito de biofilme, que a maioria das vezes se associa às condições crónicas de infeção e que 
vêm dificultar o tratamento. O biofime é definido como um aglomerado de populações de 
bactérias/fungos na superfície das lesões e que tornam estas infeções resistentes ao tratamento 
com antimicrobianos. A falência terapêutica está diretamente relacionada com a taxa metabólica 
baixa destas estirpes e, ainda, com o facto destes biofilmes serem polimicrobianos o que dificulta o 
tratamento.
Contudo, no tratamento de excelência: a) deverá ser contemplada a identificação dos agentes 
infeciosos, bem como a sua caracterização fenotípica no que diz respeito aos perfis de suscetibili-
dade aos antimicrobianos, de modo a otimizar a antibioterapia para estes tipos de infeção; b) 
deverá ser contemplado o desbridamento das feridas e a disrupção do biofilme.
Por todas estas razões, a abordagem das infeções do pé diabético é um constante desafio na 
prática clínica.

"Diabetes autoimune"
Palestrante: João Raposo (APDP)

SESSÃO SOLENE ABERTURA | CONFERÊNCIA INAUGURAL
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM O ESPECIALISTA:
"O impacto da vacinação na doença pneumocócica invasiva"

Palestrante: José Melo Cristino (CHULN & Lisbon School of Medicine)

CONGRESSORESUMOS

GRANDE AUDITÓRIO18 DE MARÇO  SEXTA-FEIRA
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA IMUNOLOGIA I
Moderador: Ana Isabel Loureiro (CHUA)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Cadeias leves livres no LCR: valor prognóstico na esclerose múltipla"
Palestrante: José Graneda Muñoz (Hosp. Évora)

Introdução:  A Esclerose Múltipla (EM) é a segunda causa de incapacidade no adulto jovem depois 
do trauma.
É crucial haver biomarcadores que, em conjunto com a clínica e a ressonância magnética (RM), 
levem a um diagnóstico e início de tratamento dirigido para deter o mais rápido possível a 
progressão da doença.
Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar o papel da determinação das cadeias leves livres 
(CLL) no líquido cefalorraquidiano (LCR) em doentes com suspeita de EM, para a realização de um 
diagnóstico mais rápido (com ou sem necessidade de realizar as bandas oligoclonais (BOC)), assim 
como o valor prognóstico destas na progressão da doença.
Método: Revisão dos diferentes artigos publicados neste sentido, assim como a sua correlação 
com a realização das BOC.
Os autores têm procurado diferentes formas de apresentar a produção de CLL no LCR, calculando 
a fração intratecal (FI) das CLL, determinando a concentração absoluta ou corrigindo os valores, 
tendo em conta os seus níveis em soro e a integridade da barreira hematoencefálica (BHE). 
Nesta revisão foram encontradas diferentes fórmulas, índices ou simplesmente pontos de corte de 
valores absolutos.
Resultados: Quando os autores utilizam concentrações absolutas das CLL (kappa ou lambda) em 
LCR, ou quando utilizam quocientes entre os valores em LCR e soro (p.ex. kappa em LCR/kappa 
em soro) são criados empiricamente pontos de corte para determinar a positividade das CLL.
Outros autores têm tido em conta a função da BHE, utilizando o quociente da albumina (albumina 
em LCR/ albumina em soro), apresentam-nos os índices das CLL (kappa e lambda) e assim avaliam 
a síntese intratecal das CLL.
Por último, temos autores que têm utilizado funções lineares e não lineares, tentando que os cálculos 
se aproximem das condições fisiopatológicas da BHE, assim como das diferentes proteínas, apresentando 
linhas limite.
A sensibilidade e especificidade, ambas superiores a 85%, têm sido muito semelhantes entre elas, 
assim como quando comparados com as BOC.
Conclusão: Ainda que não existam pontos de corte iguais, assim como um valor, concentração ou 
fórmula a utilizar para ter a melhor sensibilidade e especificidade possível, a determinação das CLL, 
observando toda a bibliografia publicada, deveria ser realizada em todos os laboratórios que realizam 
estudo de BOC.
A determinação das CLL vai ajudar, em associação à clínica e RM, a realizar o diagnóstico e início 
da terapêutica mais rapidamente, melhorando a qualidade de vida destes doentes.

"Cadeias leves livres no LCR: valor prognóstico na esclerose múltipla"
Palestrante: Manuel Salavisa (CHLO)

Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory-neurodegenerative disease of the central nervous system 
presenting with significant inter- and intraindividual heterogeneity. The application of classical 
clinical and imaging biomarkers is currently insu�cient to allow individual prognostication and 
therapy response. Few molecular biomarkers have translated to routine clinical practice. The current 
field focus lies on the quantification of CSF free light chains and CSF/ serum neurofilaments. We will 
review the main clinical applications of Kappa-Free Light Chain quantification in the CSF, regarding 
both diagnostic and prognostic value, as well as discuss its potential impact in the assessment of 
therapy response.

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Avaliação do sistema do complemento: como, quando e porquê?”
Palestrante: Esmeralda Neves (CHUP)

Nesta sessão será efetuada uma curta revisão do Sistema do Complemento (composição e 
funções), das doenças associadas à disfunção do Complemento e forma de apresentação clínica.
A abordagem laboratorial ao estudo do Sistema do Complemento, será analisada com particular 
ênfase, incluindo as principais indicações e metodologias disponíveis para análise, fatores 
pré-analíticos a considerar e a interpretação dos resultados no contexto clínico.

CONTROVÉRSIAS:
"Microbioma e Doenças Auto-Imunes"
Palestrante: Conceição Calhau (NOVA Medical School)

Nos últimos 15 anos a saúde intestinal tem vindo a ocupar um lugar de destaque na esfera científica e 
médica. Reconhecida a alteração do desafio médico dos últimos 50 anos, em que as doenças crónicas 
não comunicáveis, onde as auto-imunes não são exceção, assumem o estatuto de pandémico, de 
preocupação mundial ao nível da saúde pública, o protagonismo do tema do microbiota intestinal 
torna-se mais evidente e premente. Estima-se que temos 1013 células de origem humana e 1014 de 
origem microbiana, ou seja, 10 vezes mais células. Quando falamos de genoma podemos estar a um 
nível de grandeza diferente, temos 100 vezes mais genes que não são humanos.
Ainda mais importante, respeitar esta realidade com a consciência de que a espécie humana evoluiu 
o que estes microorganismos nos permitiram evoluir como espécie! Os fatores que influenciam a 
composição do microbiota intestinal, na primeira fase da vida (primeiros 2-3 anos), terão conse-
quência no desenvolvimento do sistema imunológico, sobretudo na consequente comunicação 
entre os microorganismos e o GALT, o que tem um papel determinante na suscetibilidade para a 
doença na idade adulta.
Na esfera da imunidade, e em época da Pandemia COVID-19 não podia deixar de ser referido, o 
microbiota intestinal é potencialmente crucial para as doenças com componente imunológico, 
constituindo um alvo terapêutico a ter em conta. Esta informação deve estar claramente registada de 
modo a não sermos permissivos a uma ameaça (por exemplo cancro), mas também não reagirmos 
ao que é nosso (doença autoimune). Assim, e de forma sumária, podemos dizer que o microbiota 
intestinal tem um papel relevante, benéfico, no sistema imunológico, com especial relevo, também, 
no cancro. Sobre os mecanismos para esta relação sabe-se pouco mas adiantam-se 3 hipóteses: 
(1) o microbiota intestinal tem efeitos diretos, benéficos, no sistema imunológico; (2) o microbiota 
intestinal aumenta o número de células intestinais imunológicas; (3) metabolitos das bactérias 
comensais interagem com o sistema imunológico favorecendo uma atividade antitumoral por 
parte das células T.
Em suma, o microbiota intestinal, bem como o genótipo do indivíduo, são variáveis importantes 
para a intervenção clínica mais personalizada.
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA IMUNOLOGIA I
Moderador: Ana Isabel Loureiro (CHUA)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Cadeias leves livres no LCR: valor prognóstico na esclerose múltipla"
Palestrante: José Graneda Muñoz (Hosp. Évora)

Introdução:  A Esclerose Múltipla (EM) é a segunda causa de incapacidade no adulto jovem depois 
do trauma.
É crucial haver biomarcadores que, em conjunto com a clínica e a ressonância magnética (RM), 
levem a um diagnóstico e início de tratamento dirigido para deter o mais rápido possível a 
progressão da doença.
Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar o papel da determinação das cadeias leves livres 
(CLL) no líquido cefalorraquidiano (LCR) em doentes com suspeita de EM, para a realização de um 
diagnóstico mais rápido (com ou sem necessidade de realizar as bandas oligoclonais (BOC)), assim 
como o valor prognóstico destas na progressão da doença.
Método: Revisão dos diferentes artigos publicados neste sentido, assim como a sua correlação 
com a realização das BOC.
Os autores têm procurado diferentes formas de apresentar a produção de CLL no LCR, calculando 
a fração intratecal (FI) das CLL, determinando a concentração absoluta ou corrigindo os valores, 
tendo em conta os seus níveis em soro e a integridade da barreira hematoencefálica (BHE). 
Nesta revisão foram encontradas diferentes fórmulas, índices ou simplesmente pontos de corte de 
valores absolutos.
Resultados: Quando os autores utilizam concentrações absolutas das CLL (kappa ou lambda) em 
LCR, ou quando utilizam quocientes entre os valores em LCR e soro (p.ex. kappa em LCR/kappa 
em soro) são criados empiricamente pontos de corte para determinar a positividade das CLL.
Outros autores têm tido em conta a função da BHE, utilizando o quociente da albumina (albumina 
em LCR/ albumina em soro), apresentam-nos os índices das CLL (kappa e lambda) e assim avaliam 
a síntese intratecal das CLL.
Por último, temos autores que têm utilizado funções lineares e não lineares, tentando que os cálculos 
se aproximem das condições fisiopatológicas da BHE, assim como das diferentes proteínas, apresentando 
linhas limite.
A sensibilidade e especificidade, ambas superiores a 85%, têm sido muito semelhantes entre elas, 
assim como quando comparados com as BOC.
Conclusão: Ainda que não existam pontos de corte iguais, assim como um valor, concentração ou 
fórmula a utilizar para ter a melhor sensibilidade e especificidade possível, a determinação das CLL, 
observando toda a bibliografia publicada, deveria ser realizada em todos os laboratórios que realizam 
estudo de BOC.
A determinação das CLL vai ajudar, em associação à clínica e RM, a realizar o diagnóstico e início 
da terapêutica mais rapidamente, melhorando a qualidade de vida destes doentes.

"Cadeias leves livres no LCR: valor prognóstico na esclerose múltipla"
Palestrante: Manuel Salavisa (CHLO)

Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory-neurodegenerative disease of the central nervous system 
presenting with significant inter- and intraindividual heterogeneity. The application of classical 
clinical and imaging biomarkers is currently insu�cient to allow individual prognostication and 
therapy response. Few molecular biomarkers have translated to routine clinical practice. The current 
field focus lies on the quantification of CSF free light chains and CSF/ serum neurofilaments. We will 
review the main clinical applications of Kappa-Free Light Chain quantification in the CSF, regarding 
both diagnostic and prognostic value, as well as discuss its potential impact in the assessment of 
therapy response.

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Avaliação do sistema do complemento: como, quando e porquê?”
Palestrante: Esmeralda Neves (CHUP)

Nesta sessão será efetuada uma curta revisão do Sistema do Complemento (composição e 
funções), das doenças associadas à disfunção do Complemento e forma de apresentação clínica.
A abordagem laboratorial ao estudo do Sistema do Complemento, será analisada com particular 
ênfase, incluindo as principais indicações e metodologias disponíveis para análise, fatores 
pré-analíticos a considerar e a interpretação dos resultados no contexto clínico.

CONTROVÉRSIAS:
"Microbioma e Doenças Auto-Imunes"
Palestrante: Conceição Calhau (NOVA Medical School)

Nos últimos 15 anos a saúde intestinal tem vindo a ocupar um lugar de destaque na esfera científica e 
médica. Reconhecida a alteração do desafio médico dos últimos 50 anos, em que as doenças crónicas 
não comunicáveis, onde as auto-imunes não são exceção, assumem o estatuto de pandémico, de 
preocupação mundial ao nível da saúde pública, o protagonismo do tema do microbiota intestinal 
torna-se mais evidente e premente. Estima-se que temos 1013 células de origem humana e 1014 de 
origem microbiana, ou seja, 10 vezes mais células. Quando falamos de genoma podemos estar a um 
nível de grandeza diferente, temos 100 vezes mais genes que não são humanos.
Ainda mais importante, respeitar esta realidade com a consciência de que a espécie humana evoluiu 
o que estes microorganismos nos permitiram evoluir como espécie! Os fatores que influenciam a 
composição do microbiota intestinal, na primeira fase da vida (primeiros 2-3 anos), terão conse-
quência no desenvolvimento do sistema imunológico, sobretudo na consequente comunicação 
entre os microorganismos e o GALT, o que tem um papel determinante na suscetibilidade para a 
doença na idade adulta.
Na esfera da imunidade, e em época da Pandemia COVID-19 não podia deixar de ser referido, o 
microbiota intestinal é potencialmente crucial para as doenças com componente imunológico, 
constituindo um alvo terapêutico a ter em conta. Esta informação deve estar claramente registada de 
modo a não sermos permissivos a uma ameaça (por exemplo cancro), mas também não reagirmos 
ao que é nosso (doença autoimune). Assim, e de forma sumária, podemos dizer que o microbiota 
intestinal tem um papel relevante, benéfico, no sistema imunológico, com especial relevo, também, 
no cancro. Sobre os mecanismos para esta relação sabe-se pouco mas adiantam-se 3 hipóteses: 
(1) o microbiota intestinal tem efeitos diretos, benéficos, no sistema imunológico; (2) o microbiota 
intestinal aumenta o número de células intestinais imunológicas; (3) metabolitos das bactérias 
comensais interagem com o sistema imunológico favorecendo uma atividade antitumoral por 
parte das células T.
Em suma, o microbiota intestinal, bem como o genótipo do indivíduo, são variáveis importantes 
para a intervenção clínica mais personalizada.
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA IMUNOLOGIA II
Moderador: Rosário Cunha (CHUC)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Doença hepática autoimune"
Palestrante: Rita Monteiro (CHBV)

As doenças hepáticas autoimunes são entidades clínicas, raras, causadas pelo funcionamento 
anómalo do sistema imunológico, sendo desconhecidos os motivos dessa desregulação.  As mais 
frequentes são a hepatite autoimune, a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária. 
Estas patologias podem ocorrer individualmente ou em associação, constituindo os designados 
“síndromes de sobreposição” ou “variantes”.
A hepatite autoimune é uma doença hepática crónica que afeta principalmente mulheres, de todas 
as faixas etárias, podendo evoluir para cirrose e insuficiência hepática. A apresentação clínica é 
muito diversificada, desde um início insidioso, muitas vezes assintomático ou com sintomas 
inespecíficos (náuseas, fadiga, dor abdominal, anorexia e poliartralgias), até a uma situação aguda 
associada a insuficiência hepática e necessidade de transplante hepático. Analiticamente, caracteriza-se 
por elevação das enzimas hepáticas de citólise, da imunoglobulina G e pela presença de alguns 
anticorpos, nomeadamente antinucleares, do músculo liso, anti-LKM, anti-LC1 e/ou anti-SLA/LP. Os 
achados histológicos de hepatite de interface, necrose periportal e formação de rosetas de 
hepatócitos são sugestivos do diagnóstico. A terapêutica com imunossupressores tem tido bons 
resultados nestes doentes. 
A colangite biliar primária ocorre quando os ductos biliares intrahepáticos são destruídos pelo 
próprio sistema imunológico, dificultando a excreção biliar. Atinge maioritariamente mulheres na 
faixa etária dos 30 aos 65 anos. Clinicamente os doentes podem manter-se assintomáticos ou 
apresentar sintomas inespecíficos, como prurido e fadiga. Quando não tratada pode evoluir para 
cirrose ou insuficiência hepática. Em termos laboratoriais há elevação das enzimas hepáticas de 
colestase, da imunoglobulina M e presença de anticorpos como: anticorpos anti-mitocondriais e 
antinucleares (anti-sp100, anti-gp210). A progressão da doença pode ser retardada pela terapêutica 
com ácido ursodesoxicólico. 
A colangite esclerosante primária caracteriza-se por inflamação, fibrose e estenose dos ductos 
biliares de etiologia desconhecida. Afeta adultos e crianças, sobretudo do género masculino, e está 
frequentemente associada a doença inflamatória intestinal. A apresentação clínica normalmente é 
insidiosa, com aparecimento de fadiga, icterícia, prurido, perda de peso, diarreia e dor abdominal, 
sendo que a maioria dos doentes são assintomáticos. As suas principais complicações são infeções 
biliares, cirrose e colangiocarcinoma. Analiticamente, apresentam sobretudo elevação das enzimas 
hepáticas de colestase, e por vezes, positividade para alguns anticorpos, normalmente inespecíficos 
e com valor limitado no diagnóstico. A colangiopancreatografia por ressonância magnética é o 
meio complementar de diagnóstico mais usado. O prognóstico é variável, podendo ser necessário 
a realização de transplante hepático em fases mais avançadas da doença.

"Doença hepática autoimune"
Palestrante: Filipe Nery (CHUP)

A hepatite autoimune (HAI), colangite biliar primária (CBP) e colangite esclerosante primária 
(CEP), são doenças de fundo imune que afetam o fígado. Consideradas raras pela sua baixa 
incidência global, e de predomínio no género feminino (com a exceção da CEP), todas elas têm 
apresentação clínica distinta, que pode passar pela fadiga, prurido ou sinais e sintomas associados a 
doença hepática avançada, bem como, pelo fundo imune associado ter envolvimento extrahepático, 
nomeadamente articular, tiroideu, pulmonar, gastrointestinal, ósseo, etc.
Reconhecer a clínica, as associações de doenças e o perfil analítico mais característico de cada 
uma delas, conduz o clínico ao pedido de estudo analítico suplementar, fundamental na base do 
diagnóstico. Por exemplo, à HAI está frequentemente associado incremento de IgG e, à CBP, de 
IgM, ambas relacionando-se com a atividade da doença e resposta ao tratamento. Já na CEP, a IgM 
pode estar elevada, assim como a IgG e/ou IgA. Na HAI, a diferenciação “clássica” entre o tipo 1 
(com a presença de anticorpos antinucleares e anti-músculo liso) e o tipo 2 (com a presença de 
anticorpos anti LKM-1 anti-Liver Kidney Microsomal 1), não conduz a diferenças de gravidade, 
prognóstico ou atitude terapêutica. Outros autoanticorpos podem estar presentes e correlacionar-se, 

nomeadamente, com a potencial gravidade ou possibilidade de recidiva (como os anticorpos 
anti-SLA Soluble Liver Antigen, e anti-actina) ou com associação com reatividade derivada do 
intestino (no caso da presença de pANCA perinuclear anti-neutrophil cytoplasmatic antibodies). 
Os autoanticorpos específicos da HAI são úteis para o diagnóstico. Contudo, a sua ausência, não o 
excluí. Já a CBP, é definida como a presença de 2 de 3 critérios: i) fosfatase alcalina elevada; ii) anticorpo 
anti-mitocôndria (AMAs); iii) biópsia hepática com lesões características. Sendo os AMAs o 
hallmark da CBP em cerca de 90% dos casos, a sua ausência não a excluí. Cerca de 45% dos 
doentes com CBP e AMAs negativos têm positividade para o gp210. O anticorpo anti-sp100 pode 
ser também útil para o diagnóstico. Existe noção que doentes com CBP e gp210 positivo apresentam 
um curso mais rápido para falência hepática e morte. Já aqueles com anticorpo anticentrómero têm 
progressão mais rápida para hipertensão portal do que os doentes que não o expressam. A CEP, 
pese o fundo imune assim julgado pela estreita relação com a doença inflamatória intestinal não 
apresenta nenhum anticorpo específico. Eles correlacionam-se com a expressão de outras doenças 
de sobreposição.
Assim, o laboratório tem um papel fundamental na avaliação diagnóstica bem como prognóstica 
na doença autoimune do fígado, ajudando o clínico na diferenciação das diferentes entidades, bem 
como no acompanhamento dos doentes na avaliação da atividade da doença e resposta ao trata-
mento, em particular na HAI e CBP, com a avaliação sistemática da IgG e IgM, respetivamente.
A apresentação da Doença Hepática Autoimune – A perspetiva clínica procurará integrar estes 
conceitos no acompanhamento do doente, no despiste habitual de manifestações hepáticas e 
extrahepáticas associadas a cada uma das entidades, e a base terapêutica de cada uma delas.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Doença relacionada à IgG4"
Palestrante: Andreu Fernandez-Codina (Hospital Clinic, Barcelona)

La sesión titulada enfermedad relacionada con la IgG4 tratará de dar una descripción histórica de 
la enfermeda y una ctualziación de los mecanismos fisiopatológicos. Revisaremos los tipos de 
presentaciones clínicas. A través de los nuevos criterios clasificatorios de la ACR/EULAR 2019, 
revisaremos el diagnóstico de la enfermedad y la importancia de la anatomía patológica. Finalmente, 
se completará la charla con aspectos generales del tratamiento.

CONTROVÉRSIAS:
“Consenso internacional sobre padrões de anticorpos antinucleares em Portugal”
Palestrante: Maria José Sousa (CMLGS / UCP)
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA IMUNOLOGIA II
Moderador: Rosário Cunha (CHUC)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Doença hepática autoimune"
Palestrante: Rita Monteiro (CHBV)

As doenças hepáticas autoimunes são entidades clínicas, raras, causadas pelo funcionamento 
anómalo do sistema imunológico, sendo desconhecidos os motivos dessa desregulação.  As mais 
frequentes são a hepatite autoimune, a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária. 
Estas patologias podem ocorrer individualmente ou em associação, constituindo os designados 
“síndromes de sobreposição” ou “variantes”.
A hepatite autoimune é uma doença hepática crónica que afeta principalmente mulheres, de todas 
as faixas etárias, podendo evoluir para cirrose e insuficiência hepática. A apresentação clínica é 
muito diversificada, desde um início insidioso, muitas vezes assintomático ou com sintomas 
inespecíficos (náuseas, fadiga, dor abdominal, anorexia e poliartralgias), até a uma situação aguda 
associada a insuficiência hepática e necessidade de transplante hepático. Analiticamente, caracteriza-se 
por elevação das enzimas hepáticas de citólise, da imunoglobulina G e pela presença de alguns 
anticorpos, nomeadamente antinucleares, do músculo liso, anti-LKM, anti-LC1 e/ou anti-SLA/LP. Os 
achados histológicos de hepatite de interface, necrose periportal e formação de rosetas de 
hepatócitos são sugestivos do diagnóstico. A terapêutica com imunossupressores tem tido bons 
resultados nestes doentes. 
A colangite biliar primária ocorre quando os ductos biliares intrahepáticos são destruídos pelo 
próprio sistema imunológico, dificultando a excreção biliar. Atinge maioritariamente mulheres na 
faixa etária dos 30 aos 65 anos. Clinicamente os doentes podem manter-se assintomáticos ou 
apresentar sintomas inespecíficos, como prurido e fadiga. Quando não tratada pode evoluir para 
cirrose ou insuficiência hepática. Em termos laboratoriais há elevação das enzimas hepáticas de 
colestase, da imunoglobulina M e presença de anticorpos como: anticorpos anti-mitocondriais e 
antinucleares (anti-sp100, anti-gp210). A progressão da doença pode ser retardada pela terapêutica 
com ácido ursodesoxicólico. 
A colangite esclerosante primária caracteriza-se por inflamação, fibrose e estenose dos ductos 
biliares de etiologia desconhecida. Afeta adultos e crianças, sobretudo do género masculino, e está 
frequentemente associada a doença inflamatória intestinal. A apresentação clínica normalmente é 
insidiosa, com aparecimento de fadiga, icterícia, prurido, perda de peso, diarreia e dor abdominal, 
sendo que a maioria dos doentes são assintomáticos. As suas principais complicações são infeções 
biliares, cirrose e colangiocarcinoma. Analiticamente, apresentam sobretudo elevação das enzimas 
hepáticas de colestase, e por vezes, positividade para alguns anticorpos, normalmente inespecíficos 
e com valor limitado no diagnóstico. A colangiopancreatografia por ressonância magnética é o 
meio complementar de diagnóstico mais usado. O prognóstico é variável, podendo ser necessário 
a realização de transplante hepático em fases mais avançadas da doença.

"Doença hepática autoimune"
Palestrante: Filipe Nery (CHUP)

A hepatite autoimune (HAI), colangite biliar primária (CBP) e colangite esclerosante primária 
(CEP), são doenças de fundo imune que afetam o fígado. Consideradas raras pela sua baixa 
incidência global, e de predomínio no género feminino (com a exceção da CEP), todas elas têm 
apresentação clínica distinta, que pode passar pela fadiga, prurido ou sinais e sintomas associados a 
doença hepática avançada, bem como, pelo fundo imune associado ter envolvimento extrahepático, 
nomeadamente articular, tiroideu, pulmonar, gastrointestinal, ósseo, etc.
Reconhecer a clínica, as associações de doenças e o perfil analítico mais característico de cada 
uma delas, conduz o clínico ao pedido de estudo analítico suplementar, fundamental na base do 
diagnóstico. Por exemplo, à HAI está frequentemente associado incremento de IgG e, à CBP, de 
IgM, ambas relacionando-se com a atividade da doença e resposta ao tratamento. Já na CEP, a IgM 
pode estar elevada, assim como a IgG e/ou IgA. Na HAI, a diferenciação “clássica” entre o tipo 1 
(com a presença de anticorpos antinucleares e anti-músculo liso) e o tipo 2 (com a presença de 
anticorpos anti LKM-1 anti-Liver Kidney Microsomal 1), não conduz a diferenças de gravidade, 
prognóstico ou atitude terapêutica. Outros autoanticorpos podem estar presentes e correlacionar-se, 

nomeadamente, com a potencial gravidade ou possibilidade de recidiva (como os anticorpos 
anti-SLA Soluble Liver Antigen, e anti-actina) ou com associação com reatividade derivada do 
intestino (no caso da presença de pANCA perinuclear anti-neutrophil cytoplasmatic antibodies). 
Os autoanticorpos específicos da HAI são úteis para o diagnóstico. Contudo, a sua ausência, não o 
excluí. Já a CBP, é definida como a presença de 2 de 3 critérios: i) fosfatase alcalina elevada; ii) anticorpo 
anti-mitocôndria (AMAs); iii) biópsia hepática com lesões características. Sendo os AMAs o 
hallmark da CBP em cerca de 90% dos casos, a sua ausência não a excluí. Cerca de 45% dos 
doentes com CBP e AMAs negativos têm positividade para o gp210. O anticorpo anti-sp100 pode 
ser também útil para o diagnóstico. Existe noção que doentes com CBP e gp210 positivo apresentam 
um curso mais rápido para falência hepática e morte. Já aqueles com anticorpo anticentrómero têm 
progressão mais rápida para hipertensão portal do que os doentes que não o expressam. A CEP, 
pese o fundo imune assim julgado pela estreita relação com a doença inflamatória intestinal não 
apresenta nenhum anticorpo específico. Eles correlacionam-se com a expressão de outras doenças 
de sobreposição.
Assim, o laboratório tem um papel fundamental na avaliação diagnóstica bem como prognóstica 
na doença autoimune do fígado, ajudando o clínico na diferenciação das diferentes entidades, bem 
como no acompanhamento dos doentes na avaliação da atividade da doença e resposta ao trata-
mento, em particular na HAI e CBP, com a avaliação sistemática da IgG e IgM, respetivamente.
A apresentação da Doença Hepática Autoimune – A perspetiva clínica procurará integrar estes 
conceitos no acompanhamento do doente, no despiste habitual de manifestações hepáticas e 
extrahepáticas associadas a cada uma das entidades, e a base terapêutica de cada uma delas.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Doença relacionada à IgG4"
Palestrante: Andreu Fernandez-Codina (Hospital Clinic, Barcelona)

La sesión titulada enfermedad relacionada con la IgG4 tratará de dar una descripción histórica de 
la enfermeda y una ctualziación de los mecanismos fisiopatológicos. Revisaremos los tipos de 
presentaciones clínicas. A través de los nuevos criterios clasificatorios de la ACR/EULAR 2019, 
revisaremos el diagnóstico de la enfermedad y la importancia de la anatomía patológica. Finalmente, 
se completará la charla con aspectos generales del tratamiento.

CONTROVÉRSIAS:
“Consenso internacional sobre padrões de anticorpos antinucleares em Portugal”
Palestrante: Maria José Sousa (CMLGS / UCP)
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA GENÉTICA
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
“Diagnóstico Genético pré-natal, avanços clínicos e laboratoriais"
Palestrante: Diana Antunes (CHULC)

Em contexto de diagnóstico pré-natal assistiu-se a uma evolução tecnológica extraordinária, ao 
longo dos últimos anos, tanto no âmbito de rastreio de aneuploidias como no que refere a exames 
complementares para esclarecimento etiológico de eventual doença genética. 
O advento da possibilidade de disponibilizar a realização de estudos de citogenética convencional 
em líquido amniótico, através de exame invasivo, para além do diagnóstico das aneuploidias mais 
comuns permitiu ainda a deteção de diversas anomalias cromossómicas fetais. 
Enquanto anteriormente, no âmbito do rastreio de aneuploidias, esta opção era considerada em 
todas as grávidas acima de determinada idade, limite decidido com base no risco de aneuploidia 
ser equiparável ao risco de perda fetal, atualmente estão disponíveis outras ferramentas diagnósticas 
que permitem identificar os casos de aneuploidia sem os riscos inerentes a exame invasivo pré-natal.
A utilidade clínica da determinação de cariótipo fetal mantém-se até aos dias de hoje, predominante-
mente para confirmação de elevada suspeição de cromossomopatia. No entanto, a possibilidade 
de disponibilização, a todas as grávidas, de um sofisticado rastreio de aneuploidias no 1º trimestre, 
através da conjugação de identificação de biomarcadores em sangue materno com a deteção de 
marcadores ecográficos no feto, permitiu que este exame invasivo deixasse de ser utilizado como 
primeira linha em fetos, aparentemente sem patologia, apenas por risco de aneuploidia por idade 
materna. 
Recentemente foi ainda desenvolvida tecnologia complementar, vulgarmente denominada teste 
genético pré-natal não invasivo, que permitiu aumentar ainda a segurança no que concerne 
rastreio pré-natal de aneuploidias.
No âmbito da patologia fetal esta evolução tecnológica permitiu também um incremento diagnóstico 
considerável. As técnicas de citogenética molecular como a Hibridação in situ por Fluorescência 
(FISH), o microarray ou a amplificação por sonda em multiplex (MLPA), permitiram identificar 
anomalias do número de cópias cromossómicas de resolução inferior ao detetável em cariótipo, as 
denominadas microdeleções e duplicações.
Para além das tecnologias de diagnóstico de anomalia cromossómica, também o diagnóstico de 
doença monogénica sofreu uma evolução substancial. Podemos agora, com relativa facilidade e 
rapidez, confirmar molecularmente hipóteses diagnósticas clínicas como a Síndrome de Noonan 
ou outra rasopatia, acondroplasia ou outra displasia esquelética, ou ainda a identificação de entidade 
clínica sindrómica com base nos achados ecográficos de malformação fetal. As vastas opções 
disponíveis na marcha diagnóstica em genética, entre pesquisa de mutação pontual através da 
sequenciação direta de Sanger, possibilidade de disponibilização de painéis multigénicos de 
acordo com a anomalia fetal identificada através de sequenciação massiva paralela (Next-generation 
sequencing – NGS), até à sequenciação completa do exoma clínico, eventualmente realizado em 
trio, permitem agora disponibilizar aos casais maior informação relativamente a prognóstico, de 
acordo com a etiologia molecular identificada e não apenas com base no fenótipo fetal. 
Estamos ainda perante um ponto de viragem relativamente à identificação de risco de doença 
genética em futuras gestações. É agora tecnicamente possível determinar risco de recorrência 
personalizado num determinado casal, não exclusivamente com base em filho anterior afetado ou 
antecedentes familiares do mesmo, mas sim através do desenvolvimento de testes de heterozigotia 
aplicados ao casal em questão.

“Diagnóstico Genético pré-natal, avanços clínicos e laboratoriais"
Palestrante: Jader Cruz

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Potencial das biópsias líquidas em oncologia”
Palestrante: Ricardo Ribeiro (CHUP)

A medicina de precisão surgiu como um modelo para personalizar os cuidados de saúde, estando 
dependente do estudo genómico para classificar e caracterizar doenças e seus hospedeiros. A 
clínica oncológica tem vindo a ser transformada com a introdução de novas análises genómicas, 
nomeadamente a sequenciação de próxima geração (NGS). Esta tecnologia permite a identificação 
de variantes genéticas potencialmente significativas no genoma humano, sendo os resultados cada 
vez mais usados para ajudar a definir a melhor opção terapêutica para os doentes oncológicos.
A biópsia líquida, particularmente a análise de cell-free DNA (cfDNA) do sangue periférico, já é 
utilizada na prática clínica como alternativa de caraterização molecular dos tumores sem necessidade 
de biópsia invasiva do tumor, tendo vindo a evidenciar interesse adicional para deteção de doença 
residual mínima, monitorização da resposta ao tratamento e deteção precoce do cancro. Serão 
revistos os principais ensaios clínicos na área e expostas aplicações adicionais da sequenciação do 
DNA plasmático. Evidências recentes suportam que a sua performance é comparável e concordante 
com resultados de sequenciação do tumor sólido, para identificar alterações de DNA accionáveis 
com terapias dirigidas a alvo, e sugerindo a sua utilização em paralelo, particularmente na doença 
avançada. Adicionalmente, após progressão da doença em cada linha terapêutica, a biópsia líquida 
oferece vantagem sobre a biópsia do tumor, nomeadamente menor invasividade, possibilidade de 
detetar mecanismos múltiplos de resistência e menor tempo de resposta. A biópsia líquida representa 
a modalidade preferida para determinar o perfil mutacional do genoma do tumor de modo seriado, 
após cada linha de tratamento.
A biópsia líquida pode incluir deteção de ácidos nucleicos derivados do tumor sob a forma de DNA 
circulante tumoral (ctDNA), RNA circulante tumoral (ctRNA), microRNA circulante tumoral (ctmiRNA), 
RNA ou DNA de vesículas extracelulares e células tumorais em circulação, todos identificados a 
partir de uma amostra de sangue periférico, obtida de forma minimamente invasiva. O conceito de 
biópsia líquida tem vindo a expandir-se à investigação de outros líquidos corporais, como urina, 
LCR, etc.
As biópsias líquidas têm vindo a revelar-se um importante contributo no apoio à decisão clínica 
oncológica, representando um meio fundamental para implementar a medicina personalizada.

CONTROVÉRSIAS:
“Papel da sequenciação no diagnóstico das doenças infeciosas”
Palestrante: Anália Carmo (CHUC)

Os métodos moleculares desempenham um papel cada vez mais relevante no diagnóstico das 
doenças infeciosas devido à sua capacidade de identificar rapidamente microrganismos e genes 
de resistência aos antimicrobianos. A sequenciação de ADN e de ARN permite o estudo do 
genoma microbiano, podendo por isso constituir uma mais-valia. Até ao início do seculo XXI, a 
sequenciação era principalmente efetuada pelo método de Sanger, que se baseia no método de 
terminação de cadeia e utiliza a eletroforese de alta resolução em tubos capilares para determinar 
a sequência de nucleótidos. Este método tem sido utilizado para efetuar a genotipagem de vírus, 
bactérias e fungos, e para identificar mutações pontuais e deleções/duplicações determinantes na 
avaliação de resistência a antimicrobianos. Apesar de ser considerada o método padrão, a sequen-
ciação de Sanger é laboriosa, apenas amplifica um fragmento de cada vez, necessita de amplificação 
prévia por PCR da região a sequenciar e para efetuar a sequenciação do genoma bacteriano necessita 
de uma cultura pura. Por estas razões, tem-se recorrido à sequenciação de nova geração (NGS), 
que permite a sequenciação massiva e em simultâneo de vários fragmentos genómicos. Na NGS, o 
material genético é fragmentado e amplificado por forma a obter fragmentos genómicos que são 
depois sequenciados de acordo com os métodos utilizados nas diferentes plataformas de NGS. As 
principais aplicações da NGS incluem a sequenciação do genoma de microrganismos, a sua identi-
ficação e tipagem para estudos epidemiológicos hospitalares e de saúde pública, a deteção e 
caracterização de microrganismos emergentes e de marcadores de resistência aos antimicrobianos 
e o estudo metagenómico da flora microbiana. Apesar de vários estudos salientarem a importância 
da NGS para o diagnóstico em doentes imunocomprometidos e nas situações em que os métodos 
convencionais não identificaram microrganismos, há também algumas limitações: vários estudos 
evidenciam que a identificação de microrganismos por sequenciação raramente resulta em alterações 

terapêuticas; a deteção de microrganismos comensais pode determinar o estabelecimento de um 
plano terapêutico desnecessário; a deteção molecular por si só não fornece informações de 
suscetibilidade antimicrobiana o que pode potenciar a utilização indevida de antimicrobianos de 
largo espectro, contribuindo para o aumento de resistências. Em conclusão, a sequenciação é uma 
metodologia que pode ser determinante para o estabelecimento de um diagnóstico e/ou de 
terapêutica, mas deverão ser efetuados estudos prospetivos para avaliar a sua real contribuição 
para o diagnóstico das doenças infeciosas e os seus resultados deverão ser interpretados em 
conjunto com os resultados de outras metodologias, nomeadamente cultura, identificação 
fenotípica e avaliação serológica.

CONGRESSORESUMOS
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA GENÉTICA
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
“Diagnóstico Genético pré-natal, avanços clínicos e laboratoriais"
Palestrante: Diana Antunes (CHULC)

Em contexto de diagnóstico pré-natal assistiu-se a uma evolução tecnológica extraordinária, ao 
longo dos últimos anos, tanto no âmbito de rastreio de aneuploidias como no que refere a exames 
complementares para esclarecimento etiológico de eventual doença genética. 
O advento da possibilidade de disponibilizar a realização de estudos de citogenética convencional 
em líquido amniótico, através de exame invasivo, para além do diagnóstico das aneuploidias mais 
comuns permitiu ainda a deteção de diversas anomalias cromossómicas fetais. 
Enquanto anteriormente, no âmbito do rastreio de aneuploidias, esta opção era considerada em 
todas as grávidas acima de determinada idade, limite decidido com base no risco de aneuploidia 
ser equiparável ao risco de perda fetal, atualmente estão disponíveis outras ferramentas diagnósticas 
que permitem identificar os casos de aneuploidia sem os riscos inerentes a exame invasivo pré-natal.
A utilidade clínica da determinação de cariótipo fetal mantém-se até aos dias de hoje, predominante-
mente para confirmação de elevada suspeição de cromossomopatia. No entanto, a possibilidade 
de disponibilização, a todas as grávidas, de um sofisticado rastreio de aneuploidias no 1º trimestre, 
através da conjugação de identificação de biomarcadores em sangue materno com a deteção de 
marcadores ecográficos no feto, permitiu que este exame invasivo deixasse de ser utilizado como 
primeira linha em fetos, aparentemente sem patologia, apenas por risco de aneuploidia por idade 
materna. 
Recentemente foi ainda desenvolvida tecnologia complementar, vulgarmente denominada teste 
genético pré-natal não invasivo, que permitiu aumentar ainda a segurança no que concerne 
rastreio pré-natal de aneuploidias.
No âmbito da patologia fetal esta evolução tecnológica permitiu também um incremento diagnóstico 
considerável. As técnicas de citogenética molecular como a Hibridação in situ por Fluorescência 
(FISH), o microarray ou a amplificação por sonda em multiplex (MLPA), permitiram identificar 
anomalias do número de cópias cromossómicas de resolução inferior ao detetável em cariótipo, as 
denominadas microdeleções e duplicações.
Para além das tecnologias de diagnóstico de anomalia cromossómica, também o diagnóstico de 
doença monogénica sofreu uma evolução substancial. Podemos agora, com relativa facilidade e 
rapidez, confirmar molecularmente hipóteses diagnósticas clínicas como a Síndrome de Noonan 
ou outra rasopatia, acondroplasia ou outra displasia esquelética, ou ainda a identificação de entidade 
clínica sindrómica com base nos achados ecográficos de malformação fetal. As vastas opções 
disponíveis na marcha diagnóstica em genética, entre pesquisa de mutação pontual através da 
sequenciação direta de Sanger, possibilidade de disponibilização de painéis multigénicos de 
acordo com a anomalia fetal identificada através de sequenciação massiva paralela (Next-generation 
sequencing – NGS), até à sequenciação completa do exoma clínico, eventualmente realizado em 
trio, permitem agora disponibilizar aos casais maior informação relativamente a prognóstico, de 
acordo com a etiologia molecular identificada e não apenas com base no fenótipo fetal. 
Estamos ainda perante um ponto de viragem relativamente à identificação de risco de doença 
genética em futuras gestações. É agora tecnicamente possível determinar risco de recorrência 
personalizado num determinado casal, não exclusivamente com base em filho anterior afetado ou 
antecedentes familiares do mesmo, mas sim através do desenvolvimento de testes de heterozigotia 
aplicados ao casal em questão.

“Diagnóstico Genético pré-natal, avanços clínicos e laboratoriais"
Palestrante: Jader Cruz

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Potencial das biópsias líquidas em oncologia”
Palestrante: Ricardo Ribeiro (CHUP)

A medicina de precisão surgiu como um modelo para personalizar os cuidados de saúde, estando 
dependente do estudo genómico para classificar e caracterizar doenças e seus hospedeiros. A 
clínica oncológica tem vindo a ser transformada com a introdução de novas análises genómicas, 
nomeadamente a sequenciação de próxima geração (NGS). Esta tecnologia permite a identificação 
de variantes genéticas potencialmente significativas no genoma humano, sendo os resultados cada 
vez mais usados para ajudar a definir a melhor opção terapêutica para os doentes oncológicos.
A biópsia líquida, particularmente a análise de cell-free DNA (cfDNA) do sangue periférico, já é 
utilizada na prática clínica como alternativa de caraterização molecular dos tumores sem necessidade 
de biópsia invasiva do tumor, tendo vindo a evidenciar interesse adicional para deteção de doença 
residual mínima, monitorização da resposta ao tratamento e deteção precoce do cancro. Serão 
revistos os principais ensaios clínicos na área e expostas aplicações adicionais da sequenciação do 
DNA plasmático. Evidências recentes suportam que a sua performance é comparável e concordante 
com resultados de sequenciação do tumor sólido, para identificar alterações de DNA accionáveis 
com terapias dirigidas a alvo, e sugerindo a sua utilização em paralelo, particularmente na doença 
avançada. Adicionalmente, após progressão da doença em cada linha terapêutica, a biópsia líquida 
oferece vantagem sobre a biópsia do tumor, nomeadamente menor invasividade, possibilidade de 
detetar mecanismos múltiplos de resistência e menor tempo de resposta. A biópsia líquida representa 
a modalidade preferida para determinar o perfil mutacional do genoma do tumor de modo seriado, 
após cada linha de tratamento.
A biópsia líquida pode incluir deteção de ácidos nucleicos derivados do tumor sob a forma de DNA 
circulante tumoral (ctDNA), RNA circulante tumoral (ctRNA), microRNA circulante tumoral (ctmiRNA), 
RNA ou DNA de vesículas extracelulares e células tumorais em circulação, todos identificados a 
partir de uma amostra de sangue periférico, obtida de forma minimamente invasiva. O conceito de 
biópsia líquida tem vindo a expandir-se à investigação de outros líquidos corporais, como urina, 
LCR, etc.
As biópsias líquidas têm vindo a revelar-se um importante contributo no apoio à decisão clínica 
oncológica, representando um meio fundamental para implementar a medicina personalizada.

CONTROVÉRSIAS:
“Papel da sequenciação no diagnóstico das doenças infeciosas”
Palestrante: Anália Carmo (CHUC)

Os métodos moleculares desempenham um papel cada vez mais relevante no diagnóstico das 
doenças infeciosas devido à sua capacidade de identificar rapidamente microrganismos e genes 
de resistência aos antimicrobianos. A sequenciação de ADN e de ARN permite o estudo do 
genoma microbiano, podendo por isso constituir uma mais-valia. Até ao início do seculo XXI, a 
sequenciação era principalmente efetuada pelo método de Sanger, que se baseia no método de 
terminação de cadeia e utiliza a eletroforese de alta resolução em tubos capilares para determinar 
a sequência de nucleótidos. Este método tem sido utilizado para efetuar a genotipagem de vírus, 
bactérias e fungos, e para identificar mutações pontuais e deleções/duplicações determinantes na 
avaliação de resistência a antimicrobianos. Apesar de ser considerada o método padrão, a sequen-
ciação de Sanger é laboriosa, apenas amplifica um fragmento de cada vez, necessita de amplificação 
prévia por PCR da região a sequenciar e para efetuar a sequenciação do genoma bacteriano necessita 
de uma cultura pura. Por estas razões, tem-se recorrido à sequenciação de nova geração (NGS), 
que permite a sequenciação massiva e em simultâneo de vários fragmentos genómicos. Na NGS, o 
material genético é fragmentado e amplificado por forma a obter fragmentos genómicos que são 
depois sequenciados de acordo com os métodos utilizados nas diferentes plataformas de NGS. As 
principais aplicações da NGS incluem a sequenciação do genoma de microrganismos, a sua identi-
ficação e tipagem para estudos epidemiológicos hospitalares e de saúde pública, a deteção e 
caracterização de microrganismos emergentes e de marcadores de resistência aos antimicrobianos 
e o estudo metagenómico da flora microbiana. Apesar de vários estudos salientarem a importância 
da NGS para o diagnóstico em doentes imunocomprometidos e nas situações em que os métodos 
convencionais não identificaram microrganismos, há também algumas limitações: vários estudos 
evidenciam que a identificação de microrganismos por sequenciação raramente resulta em alterações 

terapêuticas; a deteção de microrganismos comensais pode determinar o estabelecimento de um 
plano terapêutico desnecessário; a deteção molecular por si só não fornece informações de 
suscetibilidade antimicrobiana o que pode potenciar a utilização indevida de antimicrobianos de 
largo espectro, contribuindo para o aumento de resistências. Em conclusão, a sequenciação é uma 
metodologia que pode ser determinante para o estabelecimento de um diagnóstico e/ou de 
terapêutica, mas deverão ser efetuados estudos prospetivos para avaliar a sua real contribuição 
para o diagnóstico das doenças infeciosas e os seus resultados deverão ser interpretados em 
conjunto com os resultados de outras metodologias, nomeadamente cultura, identificação 
fenotípica e avaliação serológica.
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA GENÉTICA
Moderador: Maria José Sousa (CMLGS & NOVA Medical School & UCP)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
“Diagnóstico Genético pré-natal, avanços clínicos e laboratoriais"
Palestrante: Diana Antunes (CHULC)

Em contexto de diagnóstico pré-natal assistiu-se a uma evolução tecnológica extraordinária, ao 
longo dos últimos anos, tanto no âmbito de rastreio de aneuploidias como no que refere a exames 
complementares para esclarecimento etiológico de eventual doença genética. 
O advento da possibilidade de disponibilizar a realização de estudos de citogenética convencional 
em líquido amniótico, através de exame invasivo, para além do diagnóstico das aneuploidias mais 
comuns permitiu ainda a deteção de diversas anomalias cromossómicas fetais. 
Enquanto anteriormente, no âmbito do rastreio de aneuploidias, esta opção era considerada em 
todas as grávidas acima de determinada idade, limite decidido com base no risco de aneuploidia 
ser equiparável ao risco de perda fetal, atualmente estão disponíveis outras ferramentas diagnósticas 
que permitem identificar os casos de aneuploidia sem os riscos inerentes a exame invasivo pré-natal.
A utilidade clínica da determinação de cariótipo fetal mantém-se até aos dias de hoje, predominante-
mente para confirmação de elevada suspeição de cromossomopatia. No entanto, a possibilidade 
de disponibilização, a todas as grávidas, de um sofisticado rastreio de aneuploidias no 1º trimestre, 
através da conjugação de identificação de biomarcadores em sangue materno com a deteção de 
marcadores ecográficos no feto, permitiu que este exame invasivo deixasse de ser utilizado como 
primeira linha em fetos, aparentemente sem patologia, apenas por risco de aneuploidia por idade 
materna. 
Recentemente foi ainda desenvolvida tecnologia complementar, vulgarmente denominada teste 
genético pré-natal não invasivo, que permitiu aumentar ainda a segurança no que concerne 
rastreio pré-natal de aneuploidias.
No âmbito da patologia fetal esta evolução tecnológica permitiu também um incremento diagnóstico 
considerável. As técnicas de citogenética molecular como a Hibridação in situ por Fluorescência 
(FISH), o microarray ou a amplificação por sonda em multiplex (MLPA), permitiram identificar 
anomalias do número de cópias cromossómicas de resolução inferior ao detetável em cariótipo, as 
denominadas microdeleções e duplicações.
Para além das tecnologias de diagnóstico de anomalia cromossómica, também o diagnóstico de 
doença monogénica sofreu uma evolução substancial. Podemos agora, com relativa facilidade e 
rapidez, confirmar molecularmente hipóteses diagnósticas clínicas como a Síndrome de Noonan 
ou outra rasopatia, acondroplasia ou outra displasia esquelética, ou ainda a identificação de entidade 
clínica sindrómica com base nos achados ecográficos de malformação fetal. As vastas opções 
disponíveis na marcha diagnóstica em genética, entre pesquisa de mutação pontual através da 
sequenciação direta de Sanger, possibilidade de disponibilização de painéis multigénicos de 
acordo com a anomalia fetal identificada através de sequenciação massiva paralela (Next-generation 
sequencing – NGS), até à sequenciação completa do exoma clínico, eventualmente realizado em 
trio, permitem agora disponibilizar aos casais maior informação relativamente a prognóstico, de 
acordo com a etiologia molecular identificada e não apenas com base no fenótipo fetal. 
Estamos ainda perante um ponto de viragem relativamente à identificação de risco de doença 
genética em futuras gestações. É agora tecnicamente possível determinar risco de recorrência 
personalizado num determinado casal, não exclusivamente com base em filho anterior afetado ou 
antecedentes familiares do mesmo, mas sim através do desenvolvimento de testes de heterozigotia 
aplicados ao casal em questão.

“Diagnóstico Genético pré-natal, avanços clínicos e laboratoriais"
Palestrante: Jader Cruz

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Potencial das biópsias líquidas em oncologia”
Palestrante: Ricardo Ribeiro (CHUP)

A medicina de precisão surgiu como um modelo para personalizar os cuidados de saúde, estando 
dependente do estudo genómico para classificar e caracterizar doenças e seus hospedeiros. A 
clínica oncológica tem vindo a ser transformada com a introdução de novas análises genómicas, 
nomeadamente a sequenciação de próxima geração (NGS). Esta tecnologia permite a identificação 
de variantes genéticas potencialmente significativas no genoma humano, sendo os resultados cada 
vez mais usados para ajudar a definir a melhor opção terapêutica para os doentes oncológicos.
A biópsia líquida, particularmente a análise de cell-free DNA (cfDNA) do sangue periférico, já é 
utilizada na prática clínica como alternativa de caraterização molecular dos tumores sem necessidade 
de biópsia invasiva do tumor, tendo vindo a evidenciar interesse adicional para deteção de doença 
residual mínima, monitorização da resposta ao tratamento e deteção precoce do cancro. Serão 
revistos os principais ensaios clínicos na área e expostas aplicações adicionais da sequenciação do 
DNA plasmático. Evidências recentes suportam que a sua performance é comparável e concordante 
com resultados de sequenciação do tumor sólido, para identificar alterações de DNA accionáveis 
com terapias dirigidas a alvo, e sugerindo a sua utilização em paralelo, particularmente na doença 
avançada. Adicionalmente, após progressão da doença em cada linha terapêutica, a biópsia líquida 
oferece vantagem sobre a biópsia do tumor, nomeadamente menor invasividade, possibilidade de 
detetar mecanismos múltiplos de resistência e menor tempo de resposta. A biópsia líquida representa 
a modalidade preferida para determinar o perfil mutacional do genoma do tumor de modo seriado, 
após cada linha de tratamento.
A biópsia líquida pode incluir deteção de ácidos nucleicos derivados do tumor sob a forma de DNA 
circulante tumoral (ctDNA), RNA circulante tumoral (ctRNA), microRNA circulante tumoral (ctmiRNA), 
RNA ou DNA de vesículas extracelulares e células tumorais em circulação, todos identificados a 
partir de uma amostra de sangue periférico, obtida de forma minimamente invasiva. O conceito de 
biópsia líquida tem vindo a expandir-se à investigação de outros líquidos corporais, como urina, 
LCR, etc.
As biópsias líquidas têm vindo a revelar-se um importante contributo no apoio à decisão clínica 
oncológica, representando um meio fundamental para implementar a medicina personalizada.

CONTROVÉRSIAS:
“Papel da sequenciação no diagnóstico das doenças infeciosas”
Palestrante: Anália Carmo (CHUC)

Os métodos moleculares desempenham um papel cada vez mais relevante no diagnóstico das 
doenças infeciosas devido à sua capacidade de identificar rapidamente microrganismos e genes 
de resistência aos antimicrobianos. A sequenciação de ADN e de ARN permite o estudo do 
genoma microbiano, podendo por isso constituir uma mais-valia. Até ao início do seculo XXI, a 
sequenciação era principalmente efetuada pelo método de Sanger, que se baseia no método de 
terminação de cadeia e utiliza a eletroforese de alta resolução em tubos capilares para determinar 
a sequência de nucleótidos. Este método tem sido utilizado para efetuar a genotipagem de vírus, 
bactérias e fungos, e para identificar mutações pontuais e deleções/duplicações determinantes na 
avaliação de resistência a antimicrobianos. Apesar de ser considerada o método padrão, a sequen-
ciação de Sanger é laboriosa, apenas amplifica um fragmento de cada vez, necessita de amplificação 
prévia por PCR da região a sequenciar e para efetuar a sequenciação do genoma bacteriano necessita 
de uma cultura pura. Por estas razões, tem-se recorrido à sequenciação de nova geração (NGS), 
que permite a sequenciação massiva e em simultâneo de vários fragmentos genómicos. Na NGS, o 
material genético é fragmentado e amplificado por forma a obter fragmentos genómicos que são 
depois sequenciados de acordo com os métodos utilizados nas diferentes plataformas de NGS. As 
principais aplicações da NGS incluem a sequenciação do genoma de microrganismos, a sua identi-
ficação e tipagem para estudos epidemiológicos hospitalares e de saúde pública, a deteção e 
caracterização de microrganismos emergentes e de marcadores de resistência aos antimicrobianos 
e o estudo metagenómico da flora microbiana. Apesar de vários estudos salientarem a importância 
da NGS para o diagnóstico em doentes imunocomprometidos e nas situações em que os métodos 
convencionais não identificaram microrganismos, há também algumas limitações: vários estudos 
evidenciam que a identificação de microrganismos por sequenciação raramente resulta em alterações 

terapêuticas; a deteção de microrganismos comensais pode determinar o estabelecimento de um 
plano terapêutico desnecessário; a deteção molecular por si só não fornece informações de 
suscetibilidade antimicrobiana o que pode potenciar a utilização indevida de antimicrobianos de 
largo espectro, contribuindo para o aumento de resistências. Em conclusão, a sequenciação é uma 
metodologia que pode ser determinante para o estabelecimento de um diagnóstico e/ou de 
terapêutica, mas deverão ser efetuados estudos prospetivos para avaliar a sua real contribuição 
para o diagnóstico das doenças infeciosas e os seus resultados deverão ser interpretados em 
conjunto com os resultados de outras metodologias, nomeadamente cultura, identificação 
fenotípica e avaliação serológica.
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GRANDE AUDITÓRIO19 DE MARÇO  SÁBADO

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA COAGULAÇÃO
Moderadores: João Mariano Pego (CHUC) | Dialina Brilhante (IPO - Lisboa)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Limites do diagnóstico molecular das doenças da hemostase"
Palestrante: Sara Morais (CHUP)

As doenças hereditárias da Hemostase (DHH) são um grupo heterogéneo de patologias que 
afetam cerca de 3 indivíduos por 10000 nascimentos, e que incluem distúrbios hemorrágicos, 
trombóticos e plaquetários. O seu diagnóstico envolve uma combinação de avaliação clínica, testes 
laboratoriais funcionais e genéticos. As doenças hemorrágicas hereditárias mais comuns são a 
doença de von Willebrand (DvW) e as hemofilias, embora todas as outras DHH sejam globalmente 
muito raras, e a maior parte delas com prevalências desconhecidas. Nas últimas décadas, identificou-se 
a base genética de algumas destas doenças. Os primeiros genes de fatores da coagulação a serem 
sequenciados foram os genes implicados nas doenças hemorrágicas hereditárias graves e comuns, 
hemofilias A e B. Muito rapidamente, após a clonagem dos genes F8 e F9, foram iniciadas estratégias 
para incorporar essas novas informações em teste de portador de hemofilia e diagnóstico pré-natal. 
Muitos outros genes são também conhecidos há décadas por desempenharem um papel bem estabele-
cido em muitas famílias com DHH (por exemplo, VWF, PROS1, PROC, ITGA2B, ITGB3, entre muitos 
outros). A maior parte destes genes foi identificada através de estudos de ligação em pedigrees 
informativos ou por sequenciação por Sanger de genes candidatos após completa investigação 
clínica e laboratorial. No entanto, na grande maioria das DHH, e em particular nas doenças 
plaquetárias hereditárias, os estudos moleculares geralmente não estão disponíveis.
Na última década, a sequenciação de alto rendimento ou sequenciação paralela massiva (NGS – 
Next Generation Sequencing), tornou-se o principal meio para identificar variantes genéticas 
causadoras de DHH, ao permitir a análise simultânea de um grande número de genes, o que facilitou 
a identificação de defeitos genéticos em doentes em que a alteração de base era previamente 
desconhecida. No entanto, com frequência a análise dos resultados pode ser extremamente complexa 
já que podem ser identificados muitos genes como causa possível da doença, com as predições 
bioinformáticas dando interpretações contraditórias de patogenicidade. É, pois, fundamental uma 
correlação dos aspetos clínicos com os achados genéticos no sentido de não ignorar uma provável 
causa genética para a doença, ou, pelo contrário, evitar a identificação errada de uma variante 
benigna, pelo que é desejável a meticulosa avaliação no contexto clínico da variante identificada. 
Fornecer diagnóstico molecular a doentes com DHH é altamente vantajoso porque ajuda ao prognóstico, 
pode alterar o tratamento e permitir informações importantes para aconselhamento. No entanto, 
fazer suposições incorretas sobre variantes pode ser prejudicial. A literatura publicada e os bancos 
de dados sobre variantes estão incompletos e cheios de informações erradas entre associações 
gene-doença e interpretações da patogenicidade de variantes, levando a potenciais armadilhas na 
interpretação do papel das variantes genéticas em genes relacionados às DHH. É, pois, essencial 
aplicar padrões rigorosos ao atribuir patogenicidade às variantes. A sequenciação de alto rendimento 
diminui os custos, diminui o tempo de resposta e espera-se que aumente a taxa de diagnóstico ao 
possibilitar diagnósticos não esperados. Limitações técnicas, dificuldades de interpretação de 
variantes ou questões éticas deverão também ser sempre consideradas.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Quando a trombocitopenia se associa à esplenomegalia"
Palestrante: José Pedro Carda (CHUC)

A trombocitopenia constitui uma das principais causas de referenciação à consulta de Hematologia. 
Na maioria das vezes constituem achados em indivíduos assintomáticos, sem qualquer significado 
patológico e após exclusão de causas infeciosas e auto-imunes mantém vigilância programada. 
Nalgumas circunstâncias as trombocitopenias associam-se a outras alterações hematológicas, 
sendo nalguns casos, graves o suficiente para justificar internamento e abordagem em ambiente 
hospitalar. Na distinção entre as diferentes causas de trombocitopenia referem-se as associadas a 
destruição periférica, após produção e libertação medular; as associadas a hipoprodução medular; 
e as associadas a sequestro esplénico. Apesar de muitas das trombocitopenias associadas a 
sequestro esplénico apresentarem esplenomegália, a associação entre trombocitopenia e espleno-
megália não se restringe a esta causa de redução plaquetar. 

A associação entre trombocitopenia e esplenomegália ocorre em patologia benigna mas também 
em patologia hemato-oncológica. Patologia linfoproliferativa e mieloproliferativa maligna pode 
apresentar esplenomegália e trombocitopenia, resultante de hipoprodução medular. Patologias 
como linfomas com infiltração medular e esplénica apresentam-se com esplenomegálias importantes 
e o grau de trombocitopenia está associado à gravidade de infiltração medular. O esfregaço de 
sangue periférico assume uma especial importância nestas patologias, tal como nas mieloproliferativas 
crónicas. A presença de alterações linfocitárias, em número ou em morfologia, o esfregaço 
leucoeritroblástico, a presença de metamielócitos e mielócitos, entre outras, são alterações do 
esfregaço que nos indicam infiltração medular por células estranhas, neoplásicas, que promovem o 
crescimento esplénico e a hipoprodução medular. 
Também as patologias de atingimento multissistémico, raras, benignas, estão associadas a esta 
temática. Doentes com esplenomegália sem etiologia identificada e trombocitopenia ligeira a 
moderada são-nos frequentemente referenciados após anos de vigilância ou estudo, com múltiplos 
exames de imagem e múltiplas avaliações analíticas, sendo excluídas patologias infeciosas e 
auto-imunes. 
A avaliação correcta, baseada na história clínica, exame objetivo e avaliação do hemograma completo 
e do respectivo esfregaço de sangue periférico é essencial para a escalada diagnóstica correcta. Só 
depois se devem avançar com exames mais específicos ou com avaliações mais invasivas. E o trata-
mento ou estratégia de vigilância activa está dependente desta avaliação dirigida e orientada de 
acordo com a legis artis.

CONTROVÉRSIAS:
"Pertinência e controvérsias da monitorização laboratorial dos anticoagulantes orais de ação direta"
Palestrante: Armando D'Angelo (Ospedale San Ra�aele & Università Vita-Salute San Ra�aele)
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA COAGULAÇÃO
Moderadores: João Mariano Pego (CHUC) | Dialina Brilhante (IPO - Lisboa)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Limites do diagnóstico molecular das doenças da hemostase"
Palestrante: Sara Morais (CHUP)

As doenças hereditárias da Hemostase (DHH) são um grupo heterogéneo de patologias que 
afetam cerca de 3 indivíduos por 10000 nascimentos, e que incluem distúrbios hemorrágicos, 
trombóticos e plaquetários. O seu diagnóstico envolve uma combinação de avaliação clínica, testes 
laboratoriais funcionais e genéticos. As doenças hemorrágicas hereditárias mais comuns são a 
doença de von Willebrand (DvW) e as hemofilias, embora todas as outras DHH sejam globalmente 
muito raras, e a maior parte delas com prevalências desconhecidas. Nas últimas décadas, identificou-se 
a base genética de algumas destas doenças. Os primeiros genes de fatores da coagulação a serem 
sequenciados foram os genes implicados nas doenças hemorrágicas hereditárias graves e comuns, 
hemofilias A e B. Muito rapidamente, após a clonagem dos genes F8 e F9, foram iniciadas estratégias 
para incorporar essas novas informações em teste de portador de hemofilia e diagnóstico pré-natal. 
Muitos outros genes são também conhecidos há décadas por desempenharem um papel bem estabele-
cido em muitas famílias com DHH (por exemplo, VWF, PROS1, PROC, ITGA2B, ITGB3, entre muitos 
outros). A maior parte destes genes foi identificada através de estudos de ligação em pedigrees 
informativos ou por sequenciação por Sanger de genes candidatos após completa investigação 
clínica e laboratorial. No entanto, na grande maioria das DHH, e em particular nas doenças 
plaquetárias hereditárias, os estudos moleculares geralmente não estão disponíveis.
Na última década, a sequenciação de alto rendimento ou sequenciação paralela massiva (NGS – 
Next Generation Sequencing), tornou-se o principal meio para identificar variantes genéticas 
causadoras de DHH, ao permitir a análise simultânea de um grande número de genes, o que facilitou 
a identificação de defeitos genéticos em doentes em que a alteração de base era previamente 
desconhecida. No entanto, com frequência a análise dos resultados pode ser extremamente complexa 
já que podem ser identificados muitos genes como causa possível da doença, com as predições 
bioinformáticas dando interpretações contraditórias de patogenicidade. É, pois, fundamental uma 
correlação dos aspetos clínicos com os achados genéticos no sentido de não ignorar uma provável 
causa genética para a doença, ou, pelo contrário, evitar a identificação errada de uma variante 
benigna, pelo que é desejável a meticulosa avaliação no contexto clínico da variante identificada. 
Fornecer diagnóstico molecular a doentes com DHH é altamente vantajoso porque ajuda ao prognóstico, 
pode alterar o tratamento e permitir informações importantes para aconselhamento. No entanto, 
fazer suposições incorretas sobre variantes pode ser prejudicial. A literatura publicada e os bancos 
de dados sobre variantes estão incompletos e cheios de informações erradas entre associações 
gene-doença e interpretações da patogenicidade de variantes, levando a potenciais armadilhas na 
interpretação do papel das variantes genéticas em genes relacionados às DHH. É, pois, essencial 
aplicar padrões rigorosos ao atribuir patogenicidade às variantes. A sequenciação de alto rendimento 
diminui os custos, diminui o tempo de resposta e espera-se que aumente a taxa de diagnóstico ao 
possibilitar diagnósticos não esperados. Limitações técnicas, dificuldades de interpretação de 
variantes ou questões éticas deverão também ser sempre consideradas.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Quando a trombocitopenia se associa à esplenomegalia"
Palestrante: José Pedro Carda (CHUC)

A trombocitopenia constitui uma das principais causas de referenciação à consulta de Hematologia. 
Na maioria das vezes constituem achados em indivíduos assintomáticos, sem qualquer significado 
patológico e após exclusão de causas infeciosas e auto-imunes mantém vigilância programada. 
Nalgumas circunstâncias as trombocitopenias associam-se a outras alterações hematológicas, 
sendo nalguns casos, graves o suficiente para justificar internamento e abordagem em ambiente 
hospitalar. Na distinção entre as diferentes causas de trombocitopenia referem-se as associadas a 
destruição periférica, após produção e libertação medular; as associadas a hipoprodução medular; 
e as associadas a sequestro esplénico. Apesar de muitas das trombocitopenias associadas a 
sequestro esplénico apresentarem esplenomegália, a associação entre trombocitopenia e espleno-
megália não se restringe a esta causa de redução plaquetar. 

A associação entre trombocitopenia e esplenomegália ocorre em patologia benigna mas também 
em patologia hemato-oncológica. Patologia linfoproliferativa e mieloproliferativa maligna pode 
apresentar esplenomegália e trombocitopenia, resultante de hipoprodução medular. Patologias 
como linfomas com infiltração medular e esplénica apresentam-se com esplenomegálias importantes 
e o grau de trombocitopenia está associado à gravidade de infiltração medular. O esfregaço de 
sangue periférico assume uma especial importância nestas patologias, tal como nas mieloproliferativas 
crónicas. A presença de alterações linfocitárias, em número ou em morfologia, o esfregaço 
leucoeritroblástico, a presença de metamielócitos e mielócitos, entre outras, são alterações do 
esfregaço que nos indicam infiltração medular por células estranhas, neoplásicas, que promovem o 
crescimento esplénico e a hipoprodução medular. 
Também as patologias de atingimento multissistémico, raras, benignas, estão associadas a esta 
temática. Doentes com esplenomegália sem etiologia identificada e trombocitopenia ligeira a 
moderada são-nos frequentemente referenciados após anos de vigilância ou estudo, com múltiplos 
exames de imagem e múltiplas avaliações analíticas, sendo excluídas patologias infeciosas e 
auto-imunes. 
A avaliação correcta, baseada na história clínica, exame objetivo e avaliação do hemograma completo 
e do respectivo esfregaço de sangue periférico é essencial para a escalada diagnóstica correcta. Só 
depois se devem avançar com exames mais específicos ou com avaliações mais invasivas. E o trata-
mento ou estratégia de vigilância activa está dependente desta avaliação dirigida e orientada de 
acordo com a legis artis.

CONTROVÉRSIAS:
"Pertinência e controvérsias da monitorização laboratorial dos anticoagulantes orais de ação direta"
Palestrante: Armando D'Angelo (Ospedale San Ra�aele & Università Vita-Salute San Ra�aele)
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA ANEMIA (AWGP)
Moderadores: Fátima Ceia (AWGP) | Dialina Brilhante (AWGP)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
“Laboratory diagnosis of hemoglobinopathies”
Palestrante: Rania Zayed (Cairo, Egipto)

Hemoglobinopathies are estimated to be the most common monogenic diseases worldwide. Sickle 
cell anemia is the most common hemoglobin disorder followed by the thalassemia syndromes. The 
highest prevalence of hemoglobinopathies has been reported in the Mediterranean area, Middle 
East, Indian subcontinent, Southeast Asia and north coast of Africa. 
α and β thalassaemia syndromes and structural hemoglobin variants, are caused by deletions or 
point mutations leading to hemoglobin abnormalities either in the synthesis or in its structure. 
Hemoglobinopathies continue to provide a diagnostic challenge despite having been extensively 
studied at the biochemical, hematological and molecular levels. We need to broaden our knowledge 
both on clinical and therapeutic aspects of hemoglobinopathies, to improve the laboratory diagnosis 
and to introduce diagnostic tools useful for screening programs in areas with a high incidence of 
these diseases. Diagnosis of hemoglobinopathies requires several laboratory tests; including red 
blood cell indices, hemoglobin analysis by HPLC and capillary electrophoresis and several molecular 
technologies for analysis of α and β globin gene mutations.
Following an e�ective and inexpensive stepwise approach for thalassemia and hemoglobin variant 
diagnosis is extremely important, especially in countries where these disorders are prevalent.

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Hiperferritinemias sem anemia”
Palestrante: Maria Coutinho (CHUP)

A ferritina sérica é uma das análises mais frequentemente requisitada nos exames de rotina, 
estimando-se que cerca de 12% da população tenha valores aumentados. A ferritina sérica é um 
marcador inespecífico de sobrecarga de ferro, e seus níveis podem estar elevados devido a um 
aumento na síntese ou secreção de apoferritina; como resultado do aumento da síntese de ferritina 
devido à sobrecarga de ferro (como na hemocromatose hereditária) e também devido ao aumento 
da liberação de ferritina células danificadas. A ferritina sérica também é uma proteína de fase aguda 
e pode estar elevada em casos agudos e condições inflamatórias crónicas e de malignidade. Nesta 
apresentação será abordada a investigação e o diagnóstico diferencial de uma hiperferritinemia sem 
anemia.

CONTROVÉRSIAS:
“Anemia com sobrecarga de ferro”
Palestrante: Maria José Teles (CHUSJ & CHUP)

Anemia represents a common and convergent interest for physicians of di�erent specialties and 
multiple studies demonstrate that it is an independent risk factor for increased morbidity and 
mortality associated with di�erent pathologies. The diagnosis of anemia is established with the 
confirmation of a low hemoglobin concentration, according to the World Health Organization 
(WHO), however, the great di�culty lies in establishing its correct etiological diagnosis, so that the 
most appropriate treatment can be implemented early.
The main cause of anemia worldwide is iron deficiency. However, anemias of other causes should 
not be ignored and can often coexist or even be confused, making the di�erential diagnosis much 
more di�cult. In an initial screening of suspected red blood cell pathology with or without anemia 
already established, the complete blood count with reticulocyte rate and the observation of the 
peripheral blood smear are very useful initial steps in guiding a diagnostic approach.
In most situations, when studying an anemia we find low levels   of iron concentration reflecting iron 
deficiency. However, in some cases, iron kinetics can show high levels   of ferritin and transferrin 
saturation and iron overload must be excluded. High ferritin levels are associated with various 
etiologies, including inflammation, alcohol abuse and dysmetabolic syndrome. After excluding 
secondary causes of hyperferritinemia, we need to evaluate iron accumulation in tissues, by biopsy 
or, more recently, by non-invasive methods such as MRI.

Patients with anemias characterized by increased erythropoietic activity due to ine�ective 
erythropoiesis or increased peripheral hemolysis, can develop systemic iron overload, even in 
the absence of blood transfusions. This happens because of an increased gastrointestinal iron 
absorption due to reduced hepcidin produced by hepatocytes. The magnitude of iron overload that 
may occur is independent of the degree of anemia and worsens when multiple blood transfusions 
are needed. Phlebotomy can be used to reduce the iron load in those with mild or moderate 
anemia, whereas iron chelation can be used to chelate excessive iron in severe anemias.
The majority of those anemias have a genetic origin. In 2004, the WHO estimated that about 5% of 
the world population had some type of hereditary anemia. The associated morbidity and mortality 
and the fact that hereditary anemias are often undiagnosed or inadequately treated justify the 
need for investigation using di�erent laboratory methodologies guided and interpreted according 
to clinical suspicion, family history and ethnic origin. Early diagnosis is also important, in order to 
minimize the symptoms resulting from chronic anemia and to carry out genetic, psychological and 
educational counseling and family screening.

DEBATE:
“O futuro da Patologia Clínica e a livre circulação de patologistas clínicos na Europa”
Moderadores: Augusto Machado (UEMS-EBLM) | Maria José Sousa (Presidente da SPPC)

Palestrantes: João Miguel Grenho (Secretário-Geral da UEMS);
            Paula Quintas (Dep. Juridico OM);
            Luís Nogueira Martins (UEMS-SLM)

DEBATE:
“Choosing Wisely - O papel das sociedades científicas.”

Palestrantes: António Vaz Carneiro (Coordenador CWP);
            João Tiago Guimarães (Presidente CEPC-OM);
            Maria José Sousa (Presideente SPPC)

Palestrante: António Vaz Carneiro (Coordenador CWP)

O Choosing Wisely (CW) é um programa de educação para a saúde iniciado em 2012 nos Estados 
Unidos pelo American Board of Internal Medicine.
Este projecto desenvolveu-se inicialmente devido à constatação do fenómeno designado como 
de “sobreutilização” dos cuidados de saúde. 
Com efeito, alguns doentes recebem cuidados em saúde desnecessários, com consequentes 
gastos excessivos de recursos, piores resultados clínicos e subsequente insatisfação com os 
serviços prestados. Incluem-se nestes cuidados intervenções sem eficácia comprovada ou com 
uma relação benefício-risco ou custo-benefício com perfil desfavorável. Por exemplo, num recente 
estudo da DECO, quase 50% dos meios auxiliares de diagnóstico eram requisitados e um pouco 
mais de um quarto (27%) dos medicamentos eram prescritos a pedido dos doentes. Estes dados 
significam uma sobreutilização aparente de 50% e 27% nestas áreas clínicas.
Esta realidade levou à criação do projeto CW. O seu objetivo foi melhorar a relação médico-doente e 
promover cuidados de saúde centrados no doente esclarecido, informando os médicos e a população 
geral acerca dos graves problemas da sobreutilização de recursos em saúde em termos de tratamentos 
desnecessários.
Inicialmente, o programa foi implementado segundo princípios bem definidos:  organizações 
médicas profissionais emitiram recomendações visando a prevenção da sobreutilização de recursos 
em saúde, denominada prevenção quaternária. Estas recomendações foram disseminadas pelas 
sociedades científicas junto dos seus membros, pretendendo-se desta forma que doentes e médicos 
discutissem estas recomendações em conjunto e tomassem decisões partilhadas, com a consciência 
de que, em Saúde, a utilização de mais recursos nem sempre se associa a melhores resultados.
Numa era de conflito entre os recursos limitados em saúde e a procura crescente dos mesmos, a 
implementação deste programa em Portugal poderá ter um papel fundamental no modo como a 
prática médica é encarada e praticada no nosso país. 
A Ordem dos Médicos, ao associar-se a este movimento internacional, satisfaz um dos seus objectivos 
fundamentais de serviço público: o apoio e disseminação das melhores práticas clínicas no SNS.

CONGRESSORESUMOS

GRANDE AUDITÓRIO19 DE MARÇO  SÁBADO
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA ANEMIA (AWGP)
Moderadores: Fátima Ceia (AWGP) | Dialina Brilhante (AWGP)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
“Laboratory diagnosis of hemoglobinopathies”
Palestrante: Rania Zayed (Cairo, Egipto)

Hemoglobinopathies are estimated to be the most common monogenic diseases worldwide. Sickle 
cell anemia is the most common hemoglobin disorder followed by the thalassemia syndromes. The 
highest prevalence of hemoglobinopathies has been reported in the Mediterranean area, Middle 
East, Indian subcontinent, Southeast Asia and north coast of Africa. 
α and β thalassaemia syndromes and structural hemoglobin variants, are caused by deletions or 
point mutations leading to hemoglobin abnormalities either in the synthesis or in its structure. 
Hemoglobinopathies continue to provide a diagnostic challenge despite having been extensively 
studied at the biochemical, hematological and molecular levels. We need to broaden our knowledge 
both on clinical and therapeutic aspects of hemoglobinopathies, to improve the laboratory diagnosis 
and to introduce diagnostic tools useful for screening programs in areas with a high incidence of 
these diseases. Diagnosis of hemoglobinopathies requires several laboratory tests; including red 
blood cell indices, hemoglobin analysis by HPLC and capillary electrophoresis and several molecular 
technologies for analysis of α and β globin gene mutations.
Following an e�ective and inexpensive stepwise approach for thalassemia and hemoglobin variant 
diagnosis is extremely important, especially in countries where these disorders are prevalent.

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Hiperferritinemias sem anemia”
Palestrante: Maria Coutinho (CHUP)

A ferritina sérica é uma das análises mais frequentemente requisitada nos exames de rotina, 
estimando-se que cerca de 12% da população tenha valores aumentados. A ferritina sérica é um 
marcador inespecífico de sobrecarga de ferro, e seus níveis podem estar elevados devido a um 
aumento na síntese ou secreção de apoferritina; como resultado do aumento da síntese de ferritina 
devido à sobrecarga de ferro (como na hemocromatose hereditária) e também devido ao aumento 
da liberação de ferritina células danificadas. A ferritina sérica também é uma proteína de fase aguda 
e pode estar elevada em casos agudos e condições inflamatórias crónicas e de malignidade. Nesta 
apresentação será abordada a investigação e o diagnóstico diferencial de uma hiperferritinemia sem 
anemia.

CONTROVÉRSIAS:
“Anemia com sobrecarga de ferro”
Palestrante: Maria José Teles (CHUSJ & CHUP)

Anemia represents a common and convergent interest for physicians of di�erent specialties and 
multiple studies demonstrate that it is an independent risk factor for increased morbidity and 
mortality associated with di�erent pathologies. The diagnosis of anemia is established with the 
confirmation of a low hemoglobin concentration, according to the World Health Organization 
(WHO), however, the great di�culty lies in establishing its correct etiological diagnosis, so that the 
most appropriate treatment can be implemented early.
The main cause of anemia worldwide is iron deficiency. However, anemias of other causes should 
not be ignored and can often coexist or even be confused, making the di�erential diagnosis much 
more di�cult. In an initial screening of suspected red blood cell pathology with or without anemia 
already established, the complete blood count with reticulocyte rate and the observation of the 
peripheral blood smear are very useful initial steps in guiding a diagnostic approach.
In most situations, when studying an anemia we find low levels   of iron concentration reflecting iron 
deficiency. However, in some cases, iron kinetics can show high levels   of ferritin and transferrin 
saturation and iron overload must be excluded. High ferritin levels are associated with various 
etiologies, including inflammation, alcohol abuse and dysmetabolic syndrome. After excluding 
secondary causes of hyperferritinemia, we need to evaluate iron accumulation in tissues, by biopsy 
or, more recently, by non-invasive methods such as MRI.

Patients with anemias characterized by increased erythropoietic activity due to ine�ective 
erythropoiesis or increased peripheral hemolysis, can develop systemic iron overload, even in 
the absence of blood transfusions. This happens because of an increased gastrointestinal iron 
absorption due to reduced hepcidin produced by hepatocytes. The magnitude of iron overload that 
may occur is independent of the degree of anemia and worsens when multiple blood transfusions 
are needed. Phlebotomy can be used to reduce the iron load in those with mild or moderate 
anemia, whereas iron chelation can be used to chelate excessive iron in severe anemias.
The majority of those anemias have a genetic origin. In 2004, the WHO estimated that about 5% of 
the world population had some type of hereditary anemia. The associated morbidity and mortality 
and the fact that hereditary anemias are often undiagnosed or inadequately treated justify the 
need for investigation using di�erent laboratory methodologies guided and interpreted according 
to clinical suspicion, family history and ethnic origin. Early diagnosis is also important, in order to 
minimize the symptoms resulting from chronic anemia and to carry out genetic, psychological and 
educational counseling and family screening.

DEBATE:
“O futuro da Patologia Clínica e a livre circulação de patologistas clínicos na Europa”
Moderadores: Augusto Machado (UEMS-EBLM) | Maria José Sousa (Presidente da SPPC)

Palestrantes: João Miguel Grenho (Secretário-Geral da UEMS);
            Paula Quintas (Dep. Juridico OM);
            Luís Nogueira Martins (UEMS-SLM)

DEBATE:
“Choosing Wisely - O papel das sociedades científicas.”

Palestrantes: António Vaz Carneiro (Coordenador CWP);
            João Tiago Guimarães (Presidente CEPC-OM);
            Maria José Sousa (Presideente SPPC)

Palestrante: António Vaz Carneiro (Coordenador CWP)

O Choosing Wisely (CW) é um programa de educação para a saúde iniciado em 2012 nos Estados 
Unidos pelo American Board of Internal Medicine.
Este projecto desenvolveu-se inicialmente devido à constatação do fenómeno designado como 
de “sobreutilização” dos cuidados de saúde. 
Com efeito, alguns doentes recebem cuidados em saúde desnecessários, com consequentes 
gastos excessivos de recursos, piores resultados clínicos e subsequente insatisfação com os 
serviços prestados. Incluem-se nestes cuidados intervenções sem eficácia comprovada ou com 
uma relação benefício-risco ou custo-benefício com perfil desfavorável. Por exemplo, num recente 
estudo da DECO, quase 50% dos meios auxiliares de diagnóstico eram requisitados e um pouco 
mais de um quarto (27%) dos medicamentos eram prescritos a pedido dos doentes. Estes dados 
significam uma sobreutilização aparente de 50% e 27% nestas áreas clínicas.
Esta realidade levou à criação do projeto CW. O seu objetivo foi melhorar a relação médico-doente e 
promover cuidados de saúde centrados no doente esclarecido, informando os médicos e a população 
geral acerca dos graves problemas da sobreutilização de recursos em saúde em termos de tratamentos 
desnecessários.
Inicialmente, o programa foi implementado segundo princípios bem definidos:  organizações 
médicas profissionais emitiram recomendações visando a prevenção da sobreutilização de recursos 
em saúde, denominada prevenção quaternária. Estas recomendações foram disseminadas pelas 
sociedades científicas junto dos seus membros, pretendendo-se desta forma que doentes e médicos 
discutissem estas recomendações em conjunto e tomassem decisões partilhadas, com a consciência 
de que, em Saúde, a utilização de mais recursos nem sempre se associa a melhores resultados.
Numa era de conflito entre os recursos limitados em saúde e a procura crescente dos mesmos, a 
implementação deste programa em Portugal poderá ter um papel fundamental no modo como a 
prática médica é encarada e praticada no nosso país. 
A Ordem dos Médicos, ao associar-se a este movimento internacional, satisfaz um dos seus objectivos 
fundamentais de serviço público: o apoio e disseminação das melhores práticas clínicas no SNS.
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CONGRESSORESUMOS

PEQUENO AUDITÓRIO19 DE MARÇO  SÁBADO

Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA MICROBIOLOGIA
Moderadores: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS) | Luís Nogueira Martins (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Infeções por bactérias anaeróbias estritas"
Palestrante: Maria Helena Ramos (CHUP & ICBAS)

A designação “bactérias anaeróbias” abrange um imenso número de microrganismos que têm em 
comum o fato de não conseguirem crescer e multiplicar-se na presença do oxigénio. Fazem parte 
da flora comensal do homem, sendo o número e a diversidade de espécies existentes muito 
variável nos diferentes lugares anatómicos do organismo, onde a sua presença é essencial para a 
manutenção do equilíbrio ecológico, principalmente naquilo que se designa por resistência à colonização. 
Após o isolamento do Cl. butyricum por Louis Pasteur, o interesse pelo estudo destas bactérias foi 
enorme, surgindo numerosas publicações sobre a responsabilidade destas,  em diversos tipos de 
infeções, como o tétano, a sépsis puerperal, abcesso pulmonar etc, e naquelas em que era observada 
a existência de um exsudado  pútrido.
Este entusiasmo diminuiu aquando da descoberta e da utilização dos antimicrobianos, para os 
quais, estas bactérias se mostraram muito sensíveis. Este fato, associado há não implementação, 
nos laboratórios de microbiologia, das metodologias adequadas para o seu diagnóstico, levaram a 
um desinteresse, por parte dos clínicos, do seu diagnóstico etiológico.
No entanto, as infeções por bactérias anaeróbias, apesar de serem oportunistas e de natureza 
endógena, são muito comuns, podendo originar quadros clínicos graves com elevada mortalidade. 
A natureza polimicrobiana destas infeções, o aumento da resistência aos antimicrobianos verificada 
em algumas espécies e a ineficácia das terapêuticas empíricas, vieram de novo reafirmar a 
importância deste grupo de microrganismo para os clínicos.
É verdade que o êxito da recuperação destes microrganismos como agentes etiológico de um 
processo infecioso, é complexo e apesar de estar minimamente padronizado depende principal-
mente da qualidade do produto a estudar. O exame microscópico direto é de grande importância 
pois permite-nos efetuar um diagnóstico presumtivo da presença destas bactérias, orientar os 
procedimentos a efetuar, entre outros. A valorização e interpretação dos exames microbiológicos 
constitui um dos maiores desafios ao Patologista Clínico, pois têm não só de distinguir os verdadeiros 
patogéneos das estirpes comensais, mas também de ponderar e decidir até que nível efetuará o 
exame microbiológico. Apesar da mais valia que constituiu a identificação destes microrganismos por 
espetrometria de massa, esses resultados devem ser observados com sentido crítico, e enquadrados 
com todas as informações obtidas com os restantes testes efetuados. A execução do TSA não deve 
ser efetuada por rotina, uma vez que os resultados dificilmente estão disponíveis aquando das 
decisões terapêuticas, no entanto é importante que cada instituição conheça os seus padrões de 
resistência, uma vez que muitos dos antimicrobianos recomendados para o seu tratamento, apresentam 
elevadas percentagens de resistência.  
O aparecimento dos métodos de biologia molecular (análiseda unidade16SRNA) metagenómica,  
proteómica, e a sequenciação de última geração( NGS), vieram não só melhorar o diagnóstico 
microbiológico, mas também permitir o estudo do microbioma humano em alguns compartimentos 
orgânicos revelando a importância destas bactérias na fisiopatologia de algumas situações clínicas 
como: em doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, síndromas metabólicos, etc e mesmo da 
resposta a medicamentos e vacinas.

SESSÃO CIENTÍFICA:
"Malária: a importância da resposta laboratorial"
Palestrante: Jaime Nina (IHMT & NOVA Medical School)

A Malária é uma doença simultaneamente fascinante e temível. Como uma vez lhe chamei “the 
new old killer” tem uma incrível capacidade de se adaptar e de nos surpreender, de endemia oculta 
a surtos epidémicos explosivos, de armadilhas diagnósticas a resistências a todos os fármacos no 
mercado, e muito mais.
Começo por apresentar um caso clínico passado comigo, que bem ilustra estas facetas.
Depois uma rápida “overview” da sua história, epidemiologia, biologia, apresentação clínica e 
complicações, diagnóstico diferencial e laboratorial, tratamento e prevenção. 
É dada particular enfase às armadilhas no diagnóstico laboratorial e as terríveis consequências de 
um diagnóstico falhado.

CONTROVÉRSIAS:
"Testes de suscetibilidade aos antimicrobianos: qual o impacto de uma resposta mais rápida?"
Palestrante: Carlos Palos (Luz Saúde)

A prescrição de antimicrobianos constitui um desafio no qual o prescritor é confrontado com a 
necessidade de efetuar um adequado tratamento do doente causando o menor impacto em 
termos da emergência de resistências antimicrobianas.
Diversas estratégias têm sido adotadas no sentido de otimizar a prescrição, tendo em linha de 
conta que cerca de 30 a 50% dos antibióticos prescritos a nível mundial são inadequadamente 
prescritos. A integração de intervenções de Antimicrobial Stewardship, Diagnostic Stewardship e 
Infection Control Stewardship é fundamental.
O conhecimento, tão precoce quanto possível, dos agentes causadores de infeções e do seu perfil 
de sensibilidade aos antimicrobianos utilizados no seu tratamento é fundamental. Contudo, a 
implementação de Testes de Sensibilidade Antimicrobiana mais rápidos do que os obtidos pela 
microbiologia convencional, não se traduz nos outcomes esperados. Este “paradoxo” pode ser 
explicado pela não concretização atempada do seu conhecimento nas prescrições, potenciando a 
manutenção de terapêuticas inapropriadas.
Para além de testes ainda mais rápidos são necessárias alterações no âmbito dos laboratórios e 
dos prescritores, alicerçadas numa adequada comunicação entre os vários intervenientes de 
forma a maximizar todo o potencial destes testes.
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Mesa Redonda: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA MICROBIOLOGIA
Moderadores: Hugo Cruz (CHUP & ICBAS) | Luís Nogueira Martins (CMLGS)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
"Infeções por bactérias anaeróbias estritas"
Palestrante: Maria Helena Ramos (CHUP & ICBAS)

A designação “bactérias anaeróbias” abrange um imenso número de microrganismos que têm em 
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da flora comensal do homem, sendo o número e a diversidade de espécies existentes muito 
variável nos diferentes lugares anatómicos do organismo, onde a sua presença é essencial para a 
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infeções, como o tétano, a sépsis puerperal, abcesso pulmonar etc, e naquelas em que era observada 
a existência de um exsudado  pútrido.
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quais, estas bactérias se mostraram muito sensíveis. Este fato, associado há não implementação, 
nos laboratórios de microbiologia, das metodologias adequadas para o seu diagnóstico, levaram a 
um desinteresse, por parte dos clínicos, do seu diagnóstico etiológico.
No entanto, as infeções por bactérias anaeróbias, apesar de serem oportunistas e de natureza 
endógena, são muito comuns, podendo originar quadros clínicos graves com elevada mortalidade. 
A natureza polimicrobiana destas infeções, o aumento da resistência aos antimicrobianos verificada 
em algumas espécies e a ineficácia das terapêuticas empíricas, vieram de novo reafirmar a 
importância deste grupo de microrganismo para os clínicos.
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new old killer” tem uma incrível capacidade de se adaptar e de nos surpreender, de endemia oculta 
a surtos epidémicos explosivos, de armadilhas diagnósticas a resistências a todos os fármacos no 
mercado, e muito mais.
Começo por apresentar um caso clínico passado comigo, que bem ilustra estas facetas.
Depois uma rápida “overview” da sua história, epidemiologia, biologia, apresentação clínica e 
complicações, diagnóstico diferencial e laboratorial, tratamento e prevenção. 
É dada particular enfase às armadilhas no diagnóstico laboratorial e as terríveis consequências de 
um diagnóstico falhado.
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Mesa Redonda: COVID-19: PANDEMIA RECENTE
Moderador: Paulo Paixão (NOVA Medical School)

ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS:
“Doenças autoimunes e COVID-19”
Palestrante: Margarida Albuquerque (CMLGS & NOVA Medical School)

“Doenças autoimunes e COVID-19”
Palestrante: Sofia Pinheiro (CHULC & NOVA Medical School)

No final de 2019 surgiu, em Wuhan, na China, uma nova entidade patológica causada por um novo 
vírus que, rapidamente, mudou o mundo e as nossas vidas e “encheu” a comunidade científica de 
novos desafios cujos objetivos passavam por responder às múltiplas questões que surgiam, diariamente, 
em múltiplas áreas.
Algumas das mais prementes questões, obviamente, relacionaram-se com os mecanismos que 
conduziam à aquisição da infeção e à sua facilitação, à progressão da doença e aos fatores que lhe 
conferiam maior gravidade e àqueles que determinavam complicações.
Tratando-se de uma doença infeciosa o sistema imunitário, rapidamente, se tornou um foco de 
investigação nomeadamente procurando perceber se a disfunção imunológica seria um fator 
importante na aquisição, desenvolvimento, progressão e resolução de COVID 19, bem como das 
suas complicações e sequelas: Tal não, apenas, por induzirem um estado de imunodeficiência mas, 
talvez mais importante, por condicionar uma resposta imunológica aberrante e excessiva.
Nos últimos dois anos foi, então, amplamente estudado o papel das doenças autoimunes em todos 
estes processos patogénicos desde a aquisição ao Longo COVID, mas também o papel que o vírus 
SARS-Cov2 terá na própria autoimunidade e no aparecimento destas patologias.

SESSÃO CIENTÍFICA:
“Resposta imunitária à vacinação COVID-19”
Palestrante: Luís Graça (IMM)

O impacto da pandemia de COVID-19 conduziu a um grande esforço na investigação das características 
da resposta imunitária induzida por SARS-CoV-2 e respetivas vacinas. De um modo global, os 
mecanismos imunitários que atuam nesta infeção são semelhantes aqueles descritos para outras 
infeções virais. Tornou-se especialmente relevante, perante o surgimento de diferentes variantes de 
SARS-CoV-2, a discriminação entre respostas da imunidade inata, respostas humorais que conduzem 
à produção de anticorpos neutralizantes e respostas celulares com um importante papel na limitação 
da gravidade da doença. O avanço do conhecimento destes mecanismos tem sido fundamental para 
a implementação de mais eficazes estratégias de combate à pandemia com base imunitária.

CONTROVÉRSIAS:
“Vacinação contra a COVID-19: prós e contras”
Palestrante: Maria João Brito (CHULC & NOVA Medical School)

Foram as doenças infecciosas que da forma como se exprimiram ao longo da História da humanidade, 
em morte, devastação, sofrimento e destruição que maiores responsabilidades tiveram na 
evolução das medidas de saúde pública e no desenvolvimento de instrumentos de intervenção 
como a vacinação.
A humanidade aprendeu a viver paredes meias com as pragas e epidemias acreditando na capacidade 
do homem que um dia chegará a solução e a história não se repetirá mais. Mas a História, sim, essa 
é implacável e mostra nos que a seguir a uma, virá outra e depois outra e mais outra virá.
A infecção por SARS-CoV-2 foi descrita pela primeira vez na China, em Wuhan em Dezembro 2019 
em que o genoma do vírus era similar (79,5%) ao da SARS. A doença denominada por COVID-19 
causa classicamente pneumonia e afecta principalmente o adulto e grupos de risco com doença 
crónica, e idosos. A 11 Março 2020, a OMS declarou a pandemia que se mantêm até aos dias de hoje.
Actualmente estão aprovadas várias vacinas, com diferentes eficácias com o vírus e novas variantes. 
A vacina Pfizer-BioNTech foi aprovada a 2 Dezembro 2020, no Reino Unido, EUA, União Europeia, 
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OMS e posteriormente outras vacinas como a Moderna (EUA), AstraZeneca (Universidade Oxford, 
Reino Unido), Sinopharm e Sinovac, ambas da China, Sputnik V (Rússia), Johnson & Johnson 
(Janssen) e Novavax foram também aprovadas por agências internacionais.
No momento actual existem mais de 200 vacinas em investigação e ensaios clínicos.  Caso obtenham 
aprovação e entrem em processo de produção podem aumentar exponencialmente os programas 
globais de imunização. Mas, apesar do esforço sem precedentes para projetar, fabricar e aprovar 
essas vacinas em tempo recorde, a distribuição global é muito desigual e cheia obstáculos.
No dia 6 de Março de 2022 estavam reportados em todo o mundo 445 395 991 casos de infecção 
por SARS-CoV-2, 5 997 010 mortes pelo vírus e administradas 10 587 934 001 doses de vacinas 
contra a COVID-19. Durante o processo global da vacinação foram vários os obstáculos que 
levaram a atrasos ou á não vacinação. O facto de se tratarem de novas vacinas levantou o receio 
que fossem experimentais. Argumentos como o facto de as vacinas não impedirem a transmissão 
do vírus, terem baixa efectividade na doença sintomática e em grupos de risco associados á 
desvalorização da doença e duração limitada da imunidade, interferiram com o êxito da vacinação. 
Por outro lado, o aparecimento de novas mutações e variantes com impacto na eficácia vacinal 
têm também contribuído para criar descrença na vacinação. A ausência de consenso teve o seu 
auge com a vacinação das crianças e adolescentes com a comunicação social a fomentar uma 
ampla discussão entre Pros e os Contras de vacinar ou não vacinar. 
Todos estes argumentos caiem por terra quando a vacinação é debatida do ponto de vista científico 
e não mediático. “Vacinação contra COVID-19. Prós e Contras” desconstroi dúvidas e receios e 
conclui que importa esclarecer, mas nunca e nunca deixar de vacinar. A vacinação salva-vidas e é 
a única medida capaz de vir a terminar com a pandemia.
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é implacável e mostra nos que a seguir a uma, virá outra e depois outra e mais outra virá.
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GRANDE AUDITÓRIO18 DE MARÇO  SEXTA-FEIRA

Apresentação das Comunicações Orais (Hematologia + Química Clínica)
Moderadores: Helena Brízido (CMLGS) | Sandra Paulo (ULSCB & FCS UBI)

CO 01
PROVA DO CAPTOPRIL NO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
DE HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO – UM CASO CLÍNICO 

1º Autor: Silvia Freitas Arroja
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospita-
lar Vila Nova de Gaia e Espinho E.P.E.

Co-autores e afiliações: Lino Azevedo, Isabel Portela, 
Luísa Felício, Joana Rosas Vieira, Elvira Silva, Emília 
Valente, José Carlos Pedroso (Serviço de Patologia Clínica 
do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho E.P.E.)

Introdução: O hiperaldosteronismo primário (HP) 
compreende um conjunto de distúrbios em que a produção 
de aldosterona é inadequadamente alta, independente-
mente dos principais reguladores da secreção. Pode ser 
causado por adenoma adrenal uni ou bilateral, hiperplasia 
adrenal uni ou bilateral e, em casos raros, por carcinoma 
adrenal ou condições hereditárias familiares. 

O método de rastreio recomendado para avaliação de HP 
é a relação entre a aldosterona plasmática e a renina 
(RAR) obtidos durante o período da manhã em doentes 
sentados e em dieta sem restrição de sódio. A atividade 
da renina plasmática (ARP) é uma técnica laboratorial 
complexa, com grande variabilidade e sem padronização 
internacional, e, portanto, a concentração de renina ativa 
(CRA) tem vindo a substituir a ARP. Para a confirmação do 
diagnóstico de HP deve ser realizado um teste confirmatório. 
Nos pacientes com RAR positiva a Endocrine Society 
recomenda a realização de um de 4 testes confirmatórios: a 
prova de sobrecarga salina, a prova de infusão salina, a prova 
de supressão de fludrocortisona ou a prova do captopril (PC).

Caso clínico: Paciente do sexo masculino com 55 anos e 
raça negra, hipertenso desde os 18 anos, referenciado à 
consulta hospitalar pelo médico de medicina geral e 
familiar por hipertensão e hipocalémia. Por suspeita de HP 
foi realizado o PC. A renina ativa e a aldosterona foram 
doseadas por radioimunoensaio (RIA), e os resultados 
foram 5,9 pg/ml e 312.7 pg/ml, respetivamente, o que 
representa uma RAR igual a 65. A prova confirmatória 
mostrou que 60 minutos após a ingestão de captopril, os 
doseamentos de renina e aldosterona foram de 4.8 pg/ml 
e 233.7 pg/ml, respetivamente, o que representa uma RAR 
de 48.69 e uma supressão da aldosterona de 26%. Estes 
resultados permitem confirmar o diagnóstico de HP, 
colocando ênfase na caracterização do subtipo em causa.

Discussão/ Conclusão: A PC consiste na determinação da 
resposta da aldosterona à administração de 50 mg de 
captopril oral ao doente que se encontra em posição 
supina ou sentada há pelo menos uma hora. De acordo 
com a Endocrine Society, a supressão incompleta da 
aldosterona para valores superiores a 150 pg/mL, ou 
reduções inferiores a 30% do valor inicial, são indicadoras 
de HP. Outros grupos preferem usar a RAR pós-PC ou a 
CPA pós-PC para confirmar HP. O valor de corte ideal da 
RAR pós-PC é variável entre os diferentes estudos que 
apoiam o seu uso. 

A HP é a causa mais comum de hipertensão secundária e 
afeta aproximadamente 10% dos pacientes com hipertensão 
essencial e, em coortes de pacientes hipertensos 
resistentes, a prevalência é de aproximadamente 20%. 
Estes pacientes apresentam maior morbidade e mortalidade 
cardiovascular do que pacientes com hipertensão essencial 
e o mesmo grau de elevação da PA pareados por idade e 
sexo, realçando a importância do estudo de HP nos grupos 
recomendados pela Endocrine Society.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de interesses.
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Co-autores e afiliações: Olímpia Varela, Ana Paula Castro, 
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Introdução: O mesotelioma pleural maligno (MPM) é uma 
neoplasia rara, de prognóstico adverso, cuja incidência 
tem vindo a aumentar maioritariamente devido à 
exposição prévia a amianto (1). A hipótese de MPM deve 
ser colocada na presença de espessamento da pleura ou 
derrame pleural em doente com história de exposição a 
amianto. No entanto, o diagnóstico definitivo é histológico, 
através de biópsia pleural (2).  

Descrição do caso: Apresenta-se o caso de um homem de 
71 anos, reformado, ex-trabalhador da construção civil, 
fumador e com antecedentes de DPOC. Foi encaminhado 
para o Serviço de Urgência pela médica de família, por 
quadro de dispneia para pequenos esforços com 3 semanas 
de evolução, toracalgia, astenia e perda ponderal de 5 Kg 
nos últimos meses. Ao exame objetivo apresentava 
diminuição global do murmúrio vesicular, com apagamento 
nos 2/3 inferiores do pulmão direito. Estas alterações 
motivaram realização de TAC torácico que demonstrou 
derrame pleural de grande volume, mais acentuado à 
direita e um espessamento pleural à direita.

O doente foi internado no Serviço de Pneumologia para 
estudo etiológico e realizou pleuroscopia com drenagem 
de líquido pleural. Durante o exame, observaram-se incon-
táveis implantes tumorais dispersos pela pleura costal, 
diafragmática e visceral e foram realizadas biópsias, enviadas 
para estudo por Anatomia Patológica (AP). 

O exame citológico do líquido foi realizado no analisador 
Yumizen H2500® da Horiba, com 292 células/µL, de 
predomínio mononuclear (71%) e 3773 eritrócitos/µL. No 
citoesfregaço observaram-se numerosos aglomerados de 
células não-hematológicas, algumas multinucleadas, 
sugerindo-se a caracterização por AP. No exame químico, 
constatou-se que se tratava de um exsudado (rácio 
proteínas líquido 57g/L ÷ proteínas no soro 7.2g/L > 0.5 e 
rácio DHL líquido 774g/L ÷ proteínas no soro 211 g/L > 
0.5), a adenosina deamidase era normal (16 U/L) e a 
glicose de 47mg/dL. As biópsias da pleura revelaram 
neoplasia maligna epitelioide com características de 
mesotelioma difuso.

Discussão/Conclusão: Em inúmeras situações a observação 
do citoesfregaço de líquidos biológicos é essencial para 
auxiliar no diagnóstico, sobretudo no caso de se tratar de 
um derrame suspeito de malignidade, de forma a reportar 
a presença de células não-hematológicas. No entanto, o 
papel do Patologista é limitado, pois diferentes tipos de 
células podem ter morfologia semelhante e a maioria das 
vezes não é possível fazer um diagnóstico. No caso 
apresentado, a observação de células dispostas em 
aglomerados, associada à observação de implantes tumorais 
na pleura, levantou a suspeita de mesotelioma, que foi 
depois confirmada histologicamente.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram, 
sob compromisso de honra, que não se encontram em 
qualquer situação de conflito de interesses.
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Introdução: A urinálise é um teste de screening essencial 
no diagnóstico de várias patologias. Embora, classica-
mente, as tiras-teste e a análise do sedimento urinário 
fossem realizados manualmente, o aumento do número de 
pedidos destes parâmetros levou à necessidade de 
utilização de equipamentos automatizados.

Objetivos e Metodologia: O objetivo deste estudo 
retrospectivo foi avaliar e comparar o desempenho dos 
equipamentos automatizados Roche cobas® 6500 e 
Siemens Atellica 1500®. Um total de 100 amostras de urina 
foram selecionadas aleatoriamente e estudadas nos 
analisadores de urina automatizados Roche cobas® 6500 
e Siemens Atellica® 1500. A concordância entre as 
variáveis semiquantitativas foi calculada e as variáveis 
quantitativas foram comparadas pela correlação de 
Pearson, regressão linear e análise de Bland-Altman. Para 
a análise estatística foram usados o Microsoft Excel® e a 
língua de programação R®.

Resultados: A concordância exata entre as variáveis do 
exame sumário de urina foi variável, desde cor a 45% até 
nitritos a 98%. Concordância dentro de um grau foi elevada 
em todas as variáveis, acima de 87%. Na densidade específica, 
leucocitúria e eritrocitúria, o r de Pearson indicou muito 
alta correlação (>0,86) e na regressão linear foi obtido um 
declive de 1±0,3. O gráfico de Bland-Altman mostrou forte 
concordância para valores baixos, diminuindo para valores 
mais elevados, para as três variáveis.

Conclusão: De acordo com a análise estatística feita sobre 
os resultados obtidos, podemos concluir que ambos os 
equipamentos apresentam resultados comparáveis, 
apesar de existir uma ligeira perda de concordância para 
valores mais elevados.

Declaração de conflito de interesses: Todos os autores 
declaram, por sua honra, não haver a presença de conflito 
de interesses.



XI CONGRESSO NACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA 36

CO 01
PROVA DO CAPTOPRIL NO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
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Introdução: O hiperaldosteronismo primário (HP) 
compreende um conjunto de distúrbios em que a produção 
de aldosterona é inadequadamente alta, independente-
mente dos principais reguladores da secreção. Pode ser 
causado por adenoma adrenal uni ou bilateral, hiperplasia 
adrenal uni ou bilateral e, em casos raros, por carcinoma 
adrenal ou condições hereditárias familiares. 

O método de rastreio recomendado para avaliação de HP 
é a relação entre a aldosterona plasmática e a renina 
(RAR) obtidos durante o período da manhã em doentes 
sentados e em dieta sem restrição de sódio. A atividade 
da renina plasmática (ARP) é uma técnica laboratorial 
complexa, com grande variabilidade e sem padronização 
internacional, e, portanto, a concentração de renina ativa 
(CRA) tem vindo a substituir a ARP. Para a confirmação do 
diagnóstico de HP deve ser realizado um teste confirmatório. 
Nos pacientes com RAR positiva a Endocrine Society 
recomenda a realização de um de 4 testes confirmatórios: a 
prova de sobrecarga salina, a prova de infusão salina, a prova 
de supressão de fludrocortisona ou a prova do captopril (PC).

Caso clínico: Paciente do sexo masculino com 55 anos e 
raça negra, hipertenso desde os 18 anos, referenciado à 
consulta hospitalar pelo médico de medicina geral e 
familiar por hipertensão e hipocalémia. Por suspeita de HP 
foi realizado o PC. A renina ativa e a aldosterona foram 
doseadas por radioimunoensaio (RIA), e os resultados 
foram 5,9 pg/ml e 312.7 pg/ml, respetivamente, o que 
representa uma RAR igual a 65. A prova confirmatória 
mostrou que 60 minutos após a ingestão de captopril, os 
doseamentos de renina e aldosterona foram de 4.8 pg/ml 
e 233.7 pg/ml, respetivamente, o que representa uma RAR 
de 48.69 e uma supressão da aldosterona de 26%. Estes 
resultados permitem confirmar o diagnóstico de HP, 
colocando ênfase na caracterização do subtipo em causa.

Discussão/ Conclusão: A PC consiste na determinação da 
resposta da aldosterona à administração de 50 mg de 
captopril oral ao doente que se encontra em posição 
supina ou sentada há pelo menos uma hora. De acordo 
com a Endocrine Society, a supressão incompleta da 
aldosterona para valores superiores a 150 pg/mL, ou 
reduções inferiores a 30% do valor inicial, são indicadoras 
de HP. Outros grupos preferem usar a RAR pós-PC ou a 
CPA pós-PC para confirmar HP. O valor de corte ideal da 
RAR pós-PC é variável entre os diferentes estudos que 
apoiam o seu uso. 

A HP é a causa mais comum de hipertensão secundária e 
afeta aproximadamente 10% dos pacientes com hipertensão 
essencial e, em coortes de pacientes hipertensos 
resistentes, a prevalência é de aproximadamente 20%. 
Estes pacientes apresentam maior morbidade e mortalidade 
cardiovascular do que pacientes com hipertensão essencial 
e o mesmo grau de elevação da PA pareados por idade e 
sexo, realçando a importância do estudo de HP nos grupos 
recomendados pela Endocrine Society.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de interesses.
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Introdução: O mesotelioma pleural maligno (MPM) é uma 
neoplasia rara, de prognóstico adverso, cuja incidência 
tem vindo a aumentar maioritariamente devido à 
exposição prévia a amianto (1). A hipótese de MPM deve 
ser colocada na presença de espessamento da pleura ou 
derrame pleural em doente com história de exposição a 
amianto. No entanto, o diagnóstico definitivo é histológico, 
através de biópsia pleural (2).  

Descrição do caso: Apresenta-se o caso de um homem de 
71 anos, reformado, ex-trabalhador da construção civil, 
fumador e com antecedentes de DPOC. Foi encaminhado 
para o Serviço de Urgência pela médica de família, por 
quadro de dispneia para pequenos esforços com 3 semanas 
de evolução, toracalgia, astenia e perda ponderal de 5 Kg 
nos últimos meses. Ao exame objetivo apresentava 
diminuição global do murmúrio vesicular, com apagamento 
nos 2/3 inferiores do pulmão direito. Estas alterações 
motivaram realização de TAC torácico que demonstrou 
derrame pleural de grande volume, mais acentuado à 
direita e um espessamento pleural à direita.

O doente foi internado no Serviço de Pneumologia para 
estudo etiológico e realizou pleuroscopia com drenagem 
de líquido pleural. Durante o exame, observaram-se incon-
táveis implantes tumorais dispersos pela pleura costal, 
diafragmática e visceral e foram realizadas biópsias, enviadas 
para estudo por Anatomia Patológica (AP). 

O exame citológico do líquido foi realizado no analisador 
Yumizen H2500® da Horiba, com 292 células/µL, de 
predomínio mononuclear (71%) e 3773 eritrócitos/µL. No 
citoesfregaço observaram-se numerosos aglomerados de 
células não-hematológicas, algumas multinucleadas, 
sugerindo-se a caracterização por AP. No exame químico, 
constatou-se que se tratava de um exsudado (rácio 
proteínas líquido 57g/L ÷ proteínas no soro 7.2g/L > 0.5 e 
rácio DHL líquido 774g/L ÷ proteínas no soro 211 g/L > 
0.5), a adenosina deamidase era normal (16 U/L) e a 
glicose de 47mg/dL. As biópsias da pleura revelaram 
neoplasia maligna epitelioide com características de 
mesotelioma difuso.

Discussão/Conclusão: Em inúmeras situações a observação 
do citoesfregaço de líquidos biológicos é essencial para 
auxiliar no diagnóstico, sobretudo no caso de se tratar de 
um derrame suspeito de malignidade, de forma a reportar 
a presença de células não-hematológicas. No entanto, o 
papel do Patologista é limitado, pois diferentes tipos de 
células podem ter morfologia semelhante e a maioria das 
vezes não é possível fazer um diagnóstico. No caso 
apresentado, a observação de células dispostas em 
aglomerados, associada à observação de implantes tumorais 
na pleura, levantou a suspeita de mesotelioma, que foi 
depois confirmada histologicamente.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram, 
sob compromisso de honra, que não se encontram em 
qualquer situação de conflito de interesses.
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Introdução: A urinálise é um teste de screening essencial 
no diagnóstico de várias patologias. Embora, classica-
mente, as tiras-teste e a análise do sedimento urinário 
fossem realizados manualmente, o aumento do número de 
pedidos destes parâmetros levou à necessidade de 
utilização de equipamentos automatizados.

Objetivos e Metodologia: O objetivo deste estudo 
retrospectivo foi avaliar e comparar o desempenho dos 
equipamentos automatizados Roche cobas® 6500 e 
Siemens Atellica 1500®. Um total de 100 amostras de urina 
foram selecionadas aleatoriamente e estudadas nos 
analisadores de urina automatizados Roche cobas® 6500 
e Siemens Atellica® 1500. A concordância entre as 
variáveis semiquantitativas foi calculada e as variáveis 
quantitativas foram comparadas pela correlação de 
Pearson, regressão linear e análise de Bland-Altman. Para 
a análise estatística foram usados o Microsoft Excel® e a 
língua de programação R®.

Resultados: A concordância exata entre as variáveis do 
exame sumário de urina foi variável, desde cor a 45% até 
nitritos a 98%. Concordância dentro de um grau foi elevada 
em todas as variáveis, acima de 87%. Na densidade específica, 
leucocitúria e eritrocitúria, o r de Pearson indicou muito 
alta correlação (>0,86) e na regressão linear foi obtido um 
declive de 1±0,3. O gráfico de Bland-Altman mostrou forte 
concordância para valores baixos, diminuindo para valores 
mais elevados, para as três variáveis.

Conclusão: De acordo com a análise estatística feita sobre 
os resultados obtidos, podemos concluir que ambos os 
equipamentos apresentam resultados comparáveis, 
apesar de existir uma ligeira perda de concordância para 
valores mais elevados.

Declaração de conflito de interesses: Todos os autores 
declaram, por sua honra, não haver a presença de conflito 
de interesses.

CO 04
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Introdução: A Leucemia Aguda de Linhagem Ambígua é uma 
entidade rara que engloba a Leucemia Aguda Indiferenciada 
e a de Fenótipo Misto (MPAL). A MPAL representa 2-5% 
das leucemias agudas e é mais frequente em adultos. A 
maioria expressa antigénios mieloides coexistindo com 
antigénios de células T ou de células B, mas há raros casos 
de ambiguidade entre linhagens de células B e células T. A 
classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
2016, subdivide ainda em duas entidades baseadas em 
alterações genéticas, MPAL associada à t(9;22) e à 
t(v;11q23.3) que corresponde a rearranjos do gene KMT2A, 
que confere um pior prognóstico.

Caso clínico: Adolescente do sexo masculino, 15 anos de 
idade, com história de infeção antiga a mononucleose e 
com antecedentes familiares de Leucemia. 

Recorreu ao SU por dor abdominal inespecífica/cólica, 
com cinco dias de evolução, sem padrão circadiano, agravava 
com alimentação, com resposta parcial ao paracetamol e com 
febre.

O exame objectivo evidenciou uma hepatomegalia e dor à 
palpação esquerda com ligeira defesa. Ao estudo analítico 
inicial, apresentava uma leucocitose de 17030/uL (neutrófilos 
8870/uL, linfócitos 5010/uL, monócitos 2330/uL) e 
trombocitopenia de 82000/uL, sem anemia; elevada LDH 
de 658 mg/dL e PCR de 96.1mg/L. O esfregaço de sangue 
periférico identificou células imaturas, algumas grandes 
de contorno irregular com basofilia citoplasmática e 
cromatina laxa. Nos exames imagiológicos foi identificada 
hepatoesplenomegalia, adenomegalias mediastínicas e 
retroperitoneais, múltiplas áreas de enfarte esplénico, 
derrame pleural e ascite de pequeno volume.

Por suspeita de leucemia aguda foi realizado um aspirado 
medular. O mielograma referiu celularidade normal e não 
se observou megacariócitos; 38,0% de células blásticas 
de pequeno e médio tamanho, com grande relação 
núcleo/citoplasma e cromatina laxa - leucemia aguda. A 
imunofenotipagem detetou a presença de 37,14% de 
bastos linfoides com expressão CD2+ cCD3+ CD5+ CD7++ 
CD8+d CD10+ CD13++ CD19+ CD21-/+ CD38+ CD58+ 
CD79a+ CD81+ CD123-/+. A citogenética demonstrou um 
cariótipo normal 46,XY[20] e a genética molecular excluiu 
a presença de rearranjos correspondentes aos genes de 
fusão BCR-ABL1 e KMT2A-AFF1. Estes achados permitiram 
diagnosticar como MPAL B/T e iniciar o tratamento 
apropriado.

Conclusão: A Citometria de Fluxo Multiparamêtrica é o 
método diagnóstico de eleição de MPAL, pois permite 
demonstrar a coexpressão de antigénios de diferenciação 
mielóide e linfóide B e T; quer em populações de blastos 
distintas, quer nas células de uma única população. O 
diagnóstico e a classificação adequados são extrema-
mente importantes para a instituição de um tratamento 
dirigido e consequente prognóstico; e para tal, tem de 
haver uma interpretação dos marcadores específicos de 
linhagem expressos, segundo os critérios de caracteri-
zação imunológica da OMS 2016 (ou EGIL) e uma 
integração com a imunohistoquímica, citogenética e a 
biologia molecular.

Devido à baixa incidência e heterogeneidade biológica 
(cada doente tem uma variedade singular de características 
imunofenotípicas, cariotípicas e moleculares), a MPAL é 
uma entidade de difícil caracterização e tratamento, com 
um mau prognóstico. A MPAL B/T é muito rara para que 
haja uma caraterização clínica, genética ou prognóstica. 

Contudo, tem havido avanços como a redefinição da 
classificação e novos estudos moleculares com o objetivo 
de encontrar novos alvos terapêuticos.

Declaração de conflito de interesses: Declaro ausência de 
conflito de interesses
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Introdução: A Leucemia Aguda de Linhagem Ambígua é uma 
entidade rara que engloba a Leucemia Aguda Indiferenciada 
e a de Fenótipo Misto (MPAL). A MPAL representa 2-5% 
das leucemias agudas e é mais frequente em adultos. A 
maioria expressa antigénios mieloides coexistindo com 
antigénios de células T ou de células B, mas há raros casos 
de ambiguidade entre linhagens de células B e células T. A 
classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
2016, subdivide ainda em duas entidades baseadas em 
alterações genéticas, MPAL associada à t(9;22) e à 
t(v;11q23.3) que corresponde a rearranjos do gene KMT2A, 
que confere um pior prognóstico.

Caso clínico: Adolescente do sexo masculino, 15 anos de 
idade, com história de infeção antiga a mononucleose e 
com antecedentes familiares de Leucemia. 

Recorreu ao SU por dor abdominal inespecífica/cólica, 
com cinco dias de evolução, sem padrão circadiano, agravava 
com alimentação, com resposta parcial ao paracetamol e com 
febre.

O exame objectivo evidenciou uma hepatomegalia e dor à 
palpação esquerda com ligeira defesa. Ao estudo analítico 
inicial, apresentava uma leucocitose de 17030/uL (neutrófilos 
8870/uL, linfócitos 5010/uL, monócitos 2330/uL) e 
trombocitopenia de 82000/uL, sem anemia; elevada LDH 
de 658 mg/dL e PCR de 96.1mg/L. O esfregaço de sangue 
periférico identificou células imaturas, algumas grandes 
de contorno irregular com basofilia citoplasmática e 
cromatina laxa. Nos exames imagiológicos foi identificada 
hepatoesplenomegalia, adenomegalias mediastínicas e 
retroperitoneais, múltiplas áreas de enfarte esplénico, 
derrame pleural e ascite de pequeno volume.

Por suspeita de leucemia aguda foi realizado um aspirado 
medular. O mielograma referiu celularidade normal e não 
se observou megacariócitos; 38,0% de células blásticas 
de pequeno e médio tamanho, com grande relação 
núcleo/citoplasma e cromatina laxa - leucemia aguda. A 
imunofenotipagem detetou a presença de 37,14% de 
bastos linfoides com expressão CD2+ cCD3+ CD5+ CD7++ 
CD8+d CD10+ CD13++ CD19+ CD21-/+ CD38+ CD58+ 
CD79a+ CD81+ CD123-/+. A citogenética demonstrou um 
cariótipo normal 46,XY[20] e a genética molecular excluiu 
a presença de rearranjos correspondentes aos genes de 
fusão BCR-ABL1 e KMT2A-AFF1. Estes achados permitiram 
diagnosticar como MPAL B/T e iniciar o tratamento 
apropriado.

Conclusão: A Citometria de Fluxo Multiparamêtrica é o 
método diagnóstico de eleição de MPAL, pois permite 
demonstrar a coexpressão de antigénios de diferenciação 
mielóide e linfóide B e T; quer em populações de blastos 
distintas, quer nas células de uma única população. O 
diagnóstico e a classificação adequados são extrema-
mente importantes para a instituição de um tratamento 
dirigido e consequente prognóstico; e para tal, tem de 
haver uma interpretação dos marcadores específicos de 
linhagem expressos, segundo os critérios de caracteri-
zação imunológica da OMS 2016 (ou EGIL) e uma 
integração com a imunohistoquímica, citogenética e a 
biologia molecular.

Devido à baixa incidência e heterogeneidade biológica 
(cada doente tem uma variedade singular de características 
imunofenotípicas, cariotípicas e moleculares), a MPAL é 
uma entidade de difícil caracterização e tratamento, com 
um mau prognóstico. A MPAL B/T é muito rara para que 
haja uma caraterização clínica, genética ou prognóstica. 

Contudo, tem havido avanços como a redefinição da 
classificação e novos estudos moleculares com o objetivo 
de encontrar novos alvos terapêuticos.

Declaração de conflito de interesses: Declaro ausência de 
conflito de interesses
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Originalmente descrita em 1928, a anomalia de 
Pelger-Huet (APH) é uma condição autossómica dominante 
benigna, caracterizada pela alteração da segmentação 
nuclear dos granulócitos. Todos os leucócitos polimorfo-
nucleares são virtualmente afetados, apresentando 
núcleos unilobulados, redondos ou ovais, ou bilobulados, e 
cromatina mais condensada que o habitual. Apesar destas 
alterações morfológicas, a função granulocítica 
mantem-se, e estes indivíduos não têm suscetibilidade 
aumentada a infeções bacterianas.

Em contraste, anomalia de Pseudo-Pelger-Huet (APPH) é 
uma alteração adquirida dos neutrófilos, cuja morfologia é 
semelhante, mas que afeta apenas uma fração da população 
total destas células. A APPH pode ser resultado de uma 
neoplasia mielóide clonal, como um Síndrome Mielodis-
plásico ou uma Leucemia Mielóide Aguda, ou pode ser 
uma alteração secundária não clonal, relacionada com 
uma variedade de causas, que incluem infeções ou fármacos. 
Tem sido descrita recentemente no contexto de recetores 
de transplantes, e atribuída aos fármacos imunossupres-
sores, como tacrolimus, micofenolato de mofetil ou outros. 
As alterações dos neutrófilos são reversíveis após descon-
tinuação ou redução da dose da medicação.

Apresenta-se o caso de uma doente do sexo feminino, 62 
anos, submetida a transplante renal 9 meses antes, sob 
terapêutica imunossupressora com tacrolimus, micofenolato 
de mofetil e ganciclovir. O contador hematológico 
automático Sysmex XE-2100D gerou um diferencial 
leucocitário que incluía uma contagem aumentada de 
granulócitos imaturos. Foi então realizada uma extensão 
de sangue periférico, e a sua observação microscópica 
mostrou que as células classificadas como granulócitos 
imaturos eram na verdade neutrófilos hipolobulados (uni e 
bilobulados), mas com cromatina “madura” condensada, e 
não metamielócitos ou mielócitos. 

Uma vez que a APPH é classicamente vista como um 
marcador morfológico de mielodisplasia, a presença de 
APPH induzida iatrogenicamente pode gerar confusão 
diagnóstica. Torna-se essencial, portanto, um conhecimento 
das diversas etiologias possíveis da APPH, para o seu 
atempado reconhecimento e correlação com o contexto 
clínico subjacente, de modo fornecer um resultado fidedigno 
e relevante clinicamente.

Declaração de conflito de interesses: Nada a declarar.

COMUNICAÇÕES ORAISTRABALHOS

GRANDE AUDITÓRIO18 DE MARÇO  SEXTA-FEIRA



XI CONGRESSO NACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA 38

COMUNICAÇÕES ORAISTRABALHOS

PEQUENO AUDITÓRIO18 DE MARÇO  SEXTA-FEIRA

Apresentação das Comunicações Orais (Microbiologia + Imunologia)
Moderadores: Hugo Cruz (CHUP) | Catarina Castaldo (CMLGS)

CO 06
EFEITO MODULADOR DA EGCG NA TRANSCRIÇÃO DE 
GENES DE VIRULENCIA EM STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
COM PERFIS FENOTÍPICOS DE RESISTENCIA DIVERGENTES
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Introdução: A resistência de patógenos humanos a múltiplos 
antibióticos é considerada pela Organização Mundial de 
Saúde uma ameaça global à saúde humana. Nos últimos 
anos, vários grupos de investigação têm investido na 
descoberta de novas moléculas com potencial antimicrobiano 
para utilização em terapêutica e/ou como adjuvante 
terapêutico. Um dos microrganismos de interesse, com 
resistência associada, é o Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina (MRSA). Estirpes de MRSA têm 
diferenças significativas a nível de fatores de risco, 
resistência a antibióticos, taxa de crescimento, toxinas 
e/ou fatores de virulência. A Epigalocatequina-3-galato 
(EGCG), a principal catequina constituinte do chá verde, 
tem sido descrita como eficaz na reversão do fenótipo de 
resistência no MRSA, demonstrando ter um efeito sinérgico 
contra diferentes antibióticos, incluindo Β-lactâmicos, 
como amoxicilina e imipenem, capazes de interferir na 
síntese da parede celular bacteriana e tetraciclina e genta-
micina, classificados como antibióticos inibidores da 
síntese de proteínas. 

Objetivos e Metodologia: Neste estudo, pretende-se 
avaliar o potencial da EGCG na modulação da expressão 
génica associada a genes de virulência (atividade 
hemolítica), nomeadamente hlgA, hly e hlgB, em estirpes 
de MRSA com divergências fenotípicas associadas à 
resistência antimicrobiana, incluindo reversão do fenótipo 
de resistência.  

A suscetibilidade antimicrobiana de MRSAs (sem e com 
exposição a EGCG nas concentrações finais de 250 µg/ml, 
100 µg/ml, 50 µg/ml e 25 µg/ml) foi avaliada através do 
método de Kirby-Bauer com discos comerciais de amoxicilina 
(25µg), tetraciclina (30µg), gentamicina (30µg) e imipenem 
(10µg). Para o estudo de análise transcricional, foram 
selecionadas estirpes de MRSA com perfis de resistência 
divergentes identificados às 24h de exposição ao EGCG e 
foram obtidos os níveis transcricionais dos genes hlgA, hly 
e hlgB utilizando primers específicos previamente publicados, 
através da extração de RNA bacteriano, conversão em 
cDNA e quantificação pela técnica de quantitative 
Real-time Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR), com 
posterior tratamento estatístico.  

Resultados: Os resultados obtidos demonstram que 
diferentes fenótipos de resistência de MRSA estão 
associados com expressões transcricionais divergentes 
dos genes de virulência em estudo (hlgA, hly e hlgB). 

Dados obtidos anteriormente pelo nosso grupo de investi-
gação, demonstraram que fenótipos divergentes de 
resistência em MRSA estão associados à expressão 
diferencial de uma metiltransferase ribossômica 
estafilocócica (OrfX) que indica um efeito modulador 
epigenético relacionado à exposição ao EGCG e expressão 
alterada do principal modulador de resistência, (WalKR). A 
correlação entre a alteração da transcrição de genes 
associados a mecanismos epigenéticos de estudos anteriores 
do nosso grupo e de genes de virulência neste estudo 
poderá sugerir uma correlação entre modulação 
epigenética e expressão de fatores de virulência. 

Conclusões: Este estudo aumenta o conhecimento relativo 
ao efeito transcricional associado à exposição de MRSA 
por EGCG e o seu potencial modulador de genes de 
interesse, como genes de virulência (produção de 
hemolisinas). Os dados obtidos corroboram o a necessi-
dade de novos estudos para avaliar o potencial da EGCG 
para tratamento antimicrobiano e/ou como adjuvante 
terapêutico contra microrganismos resistentes aos 
antibióticos.

P 22     (Resumo 29)
STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS PHARYNGIS: DA 
COMENSADALIDE AO EMPIEMA
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: As espécies de Campylobacter spp. são dos 
agentes mais importantes causadores de infeção gastroin-
testinal em todo o mundo, especialmente em crianças com 
idade inferior a 5 anos, havendo um segundo pico nos 
adultos jovens. Trata-se de um bacilo gram-negativo cujo 
isolamento, quando realizado por exame bacteriológico de 
fezes, é dificultado pelo crescimento bacteriano moroso e 
por necessitar de condições atmosféricas e de temperatura 
específicas, podendo apresentar resultados falsos negativos. 

Devido às limitações dos métodos convencionais, tem 
havido a necessidade de recorrer a métodos moleculares 
na medida em que são mais rápidos e sensíveis. Estes 
podem ainda detetar DNA de um número muito baixo de 
bactérias que podem ou não formar colónias.

Objetivos e Metodologia: O objetivo deste estudo foi 
comparar os resultados obtidos por Exame Cultural (EC) e 
por Biologia Molecular (BM) no isolamento e identificação 
de Campylobacter spp. em amostras de doentes do nosso 
Centro Hospitalar. 

Entre fevereiro e junho de 2021 foram processadas 
amostras de fezes provenientes de pacientes com 
sintomas gastrointestinais. Foi realizado o método de 
cultura direta em condições de microaerofilia e incubação a 
42ºC, repicagem após 24 horas em meio de enriquecimento 
Rappaport e, simultaneamente, o Painel Molecular de 
Infeções Gastrointestinais (PMIG) das referidas amostras 
por análise de PCR em tempo real utilizando o VIASURE 
Real Time PCR Detection Kit - CerTest Biotec.

Resultados: Foram analisadas 300 amostras de fezes de 
doentes com idades compreendidas entre 1 mês e 100 
anos, dos quais 47% (n=133) eram do sexo feminino e 53% 
(n=149) do sexo masculino. Entre os 10 e 19 anos de idade, 
44% (n=8) foram positivos para Campylobacter spp. por 
EC e/ou BM, havendo um segundo pico no intervalo de 
idades entre 1 mês e 5 anos com 38% (n=27) de positivos.

Identificámos ainda 32 (11%) amostras positivas e 237 
(79%) negativas nos dois métodos e 31 amostras (10%) 
com EC negativo e BM positiva. 

Os resultados positivos na BM e negativos no EC tinham 
CTs (número de ciclos de PCR necessários para o início da 
amplificação) inferiores a 40 (cut-o� para CTs negativos 
>40) e superiores a 22. Já os resultados positivos concor-
dantes nas duas metodologias tinham, na sua maioria, CTs 
inferiores aos do intervalo referido.

Conclusões: A concordância dos resultados das duas 
metodologias na totalidade das 300 amostras foi de 90% 
(n=268). Portanto, conclui-se que a BM é um método mais 
sensível e uma possível explicação poderá ser o facto de 
não haver crescimento de colónias provenientes de 
doentes com infeções já em fase de resolução, mas que, 
pela técnica de PCR, ainda é possível detetar embora com 
CTs mais elevados, mas inferiores a 40. Este facto pode 
explicar a percentagem de 10% (n=31) de falsos negativos 
no EC.

Este estudo foi discordante da literatura quanto ao intervalo 
de idades em que há mais infeções gastrointestinais 

causadas por Campylobacter spp., tendo em conta que 
houve um maior número de casos positivos entre os 10 e 
os 19 anos.

Apesar das mais-valias no diagnóstico precoce realizado 
por Biologia Molecular atendendo à sensibilidade e à 
rapidez do método, este não invalida a realização de 
exame cultural nos casos com resultado positivo para 
realização do Teste de Suscetibilidade a Antibióticos. 
Neste contexto, ambos os métodos são utilizados de 
forma complementar no nosso Centro Hospitalar como 
meio complementar de diagnóstico e terapêutica desta 
infeção.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: A Imunoglobulina (Ig) monoclonal (M-Ig) é 
um reconhecido marcador tumoral nas discrasias de 
plasmócitos, em particular no Mieloma Múltiplo (MM), 
podendo também ser produzida em Linfomas Não-Hodgkin 
B (LNH-B). É geralmente calculada pela electroforese 
capilar de proteínas séricas (EPS), no contexto dos dados 
fornecidos por imunofixação e doseamentos de Ig total. 

No entanto, estes métodos apresentam algumas 
limitações na quantificação rigorosa da M-Ig e podem 
dificultar a avaliação do doente, em particular na resposta 
ao tratamento e antecipação de possível recidiva.

O imunoensaio Hevylite® (HLC) quantifica os pares cadeia 
pesada/cadeia leve da Ig (IgGk, IgGλ, IgAk, IgAλ, IgMk, IgM
λ), permitindo obter informação da Ig envolvida na 
produção monoclonal (iHLC) e do correspondente par 
policlonal não envolvido (uHLC), sempre que o rácio 
Ig’k/Ig’λ (rHLC) se encontre fora dos intervalos normais. 

Objetivos e metodologia: Avaliação da utilidade do HLC 
versus abordagem tradicional no diagnóstico e monitorização 
de casos com dificuldade em interpretar/quantificar M-Ig 
a partir do proteinograma (exs. componente gama policonal, 
migração de M-Ig em beta, M-Ig polimerizado).

Utilizou-se o imunoensaio Hevylite® no doseamento de 47 
amostras de soro de 11 doentes, com MM (n=7). Macro-
globulinemia de Waldenstrom (n=1) e LNH-B (n=3).

Comparou-se os valores de dHLC (diferencial entre iHLC e 
uHLC, corrigindo a presença de componente policlonal no 
isotipo envolvido) com a quantificação tradicional da M-Ig 
(i.e. área sob o pico electroforético, delimitada perpendicu-
larmente).

Paralelamente, foi feita a comparação do somatório 
iHLC+uHLC (i.e. imunoglobulinas do mesmo isótipo deter-
minadas por Hevylite®) com a quantificação da Ig total do 
isótipo correspondente por imunoturbidimetria num 
AU4800 (Beckman Coulter®).

Foram considerados os valores de referência disponibilizados 
pelas casas comerciais dos vários reagentes, aplicando-se a 
regressão de Passing–Bablok.

Resultados: A mediana de seguimento foi de 31 meses 
(2 -74 meses).

Nas 47 amostras estudadas, a correlação entre M-Ig por 
EPS e dHLC resultou na reta y=05673x+2.5975, com 
R2=0.8425. A existência de pontos afastados da reta 
obtida justifica-se pela seleção de amostras com proteino-
grama de difícil quantificação (exs. base do pico larga por 
presença de outras proteinas em co-migração; pequenos 
picos não doseáveis).

Mais ainda, nos casos com pico indoseável, o rHLC continuou 
a ser informativo.

O somatório iHLC+uHLC apresentou boa correlação com a 
quantificação de Ig total em estudo (com R2 de 0,88; 0.93 
e 0.99; para IgM, IgG e IgA respetivamente).

Conclusões: Ao contornar algumas limitações das técnicas 
tradicionais, incluindo os aspetos dependentes do operador, 
o HLC constitui um biomarcador valioso no diagnóstico e na 
monitorização da M-Ig. 

Subtraindo uHLC como estimativa do componente 
policlonal (normal) no isótipo afetado, o dHLC (e não o 
valor absoluto isolado de iHLC) é a ferramenta mais 
adequada na quantificação de M-Ig.

Apesar de a amostra apresentada ser reduzida, os dados 
obtidos indiciam que o HLC poderá trazer benefício à prática 
laboratorial diária, indo ao encontro das considerações do 
IMWG (Kumar et al., Lancet Oncology, 2016). O facto de se ter 
selecionado casos de interpretação problemática reforça a 
mais-valia deste imunoensaio.

Em vez de um ensaio adicional, o HLC, pode vir a substituir 
técnicas tradicionalmente executadas em paralelo 
(EPS+Ig total), além de dar uma indicação do estado 
imunológico do doente através do uHLC.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse



41 XI CONGRESSO NACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA

CO 09
MIOSITE ANTI-HMGCR EM IDADE PEDIATRICA – O DESAFIO 
DO DIAGNÓSTICO DE UMA DOENÇA RARA

1º Autor: Mariana Carmona*/ Ana Aguiar*
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica Unidade Local de 
Saúde do Nordeste /Serviço Patologia Clínica Centro 
Hospitalar Entre Douro e Vouga

Co-autores e afiliações: Filipa Rodrigues dos Santos, 
Serviço de Imunoalergologia Centro Hospitalar do Porto; 
Otília Figueiras, Serviço de Imunologia Centro Hospitalar 
do Porto; Diana Conceição, Serviço de Imunologia Centro 
Hospitalar do Porto; Lídia Branco, Serviço de Imunologia 
Centro Hospitalar do Porto; Graça Franchini, Serviço de 
Imunologia Centro Hospitalar do Porto; Esmeralda Neves, 
Serviço de Imunologia Centro Hospitalar do Porto.

As miopatias necrotizantes imunomediadas (MNIM), são 
um grupo de miopatias inflamatórias, com características 
clínicas e histopatológicas comuns. Tipicamente os 
doentes apresentam fraqueza muscular progressiva, 
simétrica proximal, de instalação subaguda e elevação das 
enzimas musculares. Na biópsia muscular, os achados 
característicos incluem necrose fibrilar, com infiltrado 
inflamatório mínimo do endomísio e perivascular. A preco-
cidade do diagnóstico e instituição de imunossupressão 
intensiva, tem um forte impacto no prognóstico da 
doença, diminuindo a incapacidade a longo prazo.

Anticorpos anti- hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A redutase 
(anti-HMGCR) foram recentemente descritos como causa de 
MNIM. Estes anticorpos ligam-se à HMGCR, uma glicoproteína 
ligada ao reticulo endoplasmático, implicada na via de 
síntese do colesterol e causam lesão muscular.

A MNIM anti-HMGCR é uma doença rara (prevalência de 
0.9-1.4 casos/100.000 pessoas), rapidamente progressiva 
e debilitante, inicialmente descrita em doentes com 
história de exposição a estatinas. No entanto, uma larga 
percentagem de doentes, particularmente jovens, não têm 
história de exposição farmacológica, levantando-se a 
hipótese de exposição natural a estatinas presentes em 
alimentos e suplementos dietéticos, ou a existência de 
outra causa, até agora desconhecida.

Objetivo: Os autores descrevem um caso clínico de um 
jovem com MNIM anti-HMGCR sem história de exposição 
farmacológica às estatinas. 

Caso Clínico: Jovem de 17 anos, sexo masculino, sem 
antecedentes de revelo, sem medicação habitual referen-
ciado à consulta de reumatologia pediátrica por quadro 
de fraqueza muscular proximal com dor associada 
(limitação na abdução dos ombros e flexão das coxas 
bilateralmente), com 6 meses de evolução e agravamento 
progressivo (Childhood Myosites Assessement Scale 
[CMAS] 11-15/52) O estudo analítico revelava uma rabdomiólise 
marcada (CK 13469 U/L) acompanhada de citólise (TGO 
319 U/L TGP 416 U/L). Por suspeita de miopatia realizou 
ressonância magnética (RM) e eletromiografia ambas 
sugestivas de miosite inflamatória. O estudo imunológico 
apresentou positividade para o anti-HMCGR (>200 U/mL) 
e orientou para o diagnóstico de MNIM anti-HMGCR, 
posteriormente confirmado por biópsia muscular, que 
revelou fibras em necrose, com miofagocitose e fibras 
atrofiadas perifasciculares. O doente iniciou tratamento 
com metotrexato, prednisolona e imunoglobulina com 
evolução clínica, analítica e imagiológica lenta, mas 
favorável. Atualmente, 8 meses após início do tratamento, 
apresenta normalização da força muscular (CMAS 52/52) 
e RM sem evidência de atividade da doença. 

Conclusão: O caso apresentado sobressai pela raridade e 
pelo desafio diagnóstico que constitui. A MNIM anti-HMGCR 
é uma doença rara que importa diagnosticar precocemente. 
O diagnóstico diferencial com distrofias musculares das 

cinturas escapular e pélvica pode ser difícil em idade 
pediátrica, considerando-se a pesquisa destes autoanti-
corpos como uma etapa crucial na marcha diagnóstica em 
crianças com fraqueza muscular proximal. 

A ausência de história de exposição farmacológica não 
exclui a possibilidade deste diagnóstico, devendo ser 
sempre questionados os hábitos alimentares, que podem 
revelar uma possível exposição a estatinas naturais, para 
efeitos de evicção.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.
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Introdução: A colonização ou contaminação são comuns 
em amostras microbiológicas e a distinção entre um 
agente patogénico e um microrganismo colonizador nem 
sempre é fácil. Durante 3 anos o principal agente isolado 
em amostras de lavados broncoalveolares (LBA) num 
centro hospitalar tem sido Candida spp.. As guidelines da 
ESCMID recomendam contra a terapêutica antifúngica por 
isolamento de Candida spp. em amostras respiratórias sem 
indícios de doença invasiva em doentes não neutropénicos. 

Objectivos e Metodologia: Estudo da atitude terapêutica 
perante resultado de isolamento de Candida spp em 
amostras respiratórias sem indícios de infecção invasiva. 
Revisão dos registos médicos de todos os doentes adultos 
admitidos num hospital central no ano de 2020 com 
isolamento de Candida spp. em amostras de LBA. Foram 
excluídos os doentes que morreram antes do relatório de 
microbiologia estar completo, que iniciaram terapêutica 
antifúngica por outra infecção ou que tinham indícios de 
infecção invasiva por Candida spp.. Os dados recolhidos 
foram inseridos numa base de dados previamente desenhada 
e foram analisados descritivamente.

Resultados: Foram incluídos 43 doentes, 30 (69,8%) dos 
quais homens. A média de idades foi 65,6±13.6 anos (min 
35, máx 88), com distribuição normal, sem diferenças 
entre os gêneros na distribuição etária (t-student 0,674; 
p>0,05). Apenas 5 (11,6%) tinham biópsia do tecido 
pulmonar e 7 (16,3%) tinham citologia do LBA. Todos 
foram negativos para pesquisa de fungos, exceto uma 
citologia que apresentava leveduras tipo cândida. Nenhum 
dos doentes se encontrava neutropénico.

Dos 43 doentes, 31 (61,3%) iniciaram terapêutica antifúngica 
e 12 (27,9%) não foram tratados. A sobrevivência 30 dias 
após o isolado foi de 61,3% (n, 19) dos doentes com 
terapêutica e de 75% (n, 9) nos doentes sem terapêutica. 
31 (61,3%) doentes estavam em unidades de cuidados 
intensivos (UCI) dos quais 25 (80,6%) iniciaram terapêutica 
com sobrevivência a 30 dias de 64% (n, 16) e 6 (19,4%) não 
iniciaram terapêutica com sobrevivência de 66,7% (n, 4). 
Dos 12 doentes não UCI, 6 (50%) foram tratados com uma 
sobrevivência de 50,0% (n, 3) e 6 (50%) não tratados com 
uma sobrevivência de 83,3% (n, 5).

Conclusões: A terapêutica antifúngica está associada a 
um prolongamento do internamento, aumento dos custos 
de saúde e a efeitos secundários significativos. Apesar das 
recomendações da ESCMID contra o início de terapêutica 
antifúngica em doentes que apenas tenham um isolamento 
de Candida spp. em amostras respiratórias, a maioria 
destes doentes são tratados. O tratamento é mais 
frequente em doentes internados em UCI, possivelmente 
por receio de não iniciar terapêutica precoce num doente 
crítico.

A análise não sugere que exista um benefício na 
prescrição de agentes antifúngicos nestes doentes. Estes 
resultados devem ser reportados e interpretados com 
cuidado para evitar o sobre tratamento de pneumonia por 
Candida spp. sem um diagnóstico definitivo
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.
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P 22     (Resumo 29)
STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS PHARYNGIS: DA 
COMENSADALIDE AO EMPIEMA

1º Autor: Bernardo Ribeiro da Silva
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica; Centro Hospitalar 
Leiria, E.P.E

Co-autores e afiliações: Filipa Silva (Serviço de Patologia 
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Co-autores e afiliações: Helena Trinca; Nídia Neves; 
Marlene Pires; Miriam Sousa; Nuno Canhoto - Hospital Dr. 
Nélio Mendonça

Introdução: Ao longo dos anos foram desenvolvidos vários 
equipamentos automatizados para a contagem celular de 
líquidos biológicos, tendo como principais vantagens a 
rapidez e o fato de não haver necessidade de pré-tratamento 
da amostra. Porém a microscopia ótica mantém-se como 
método de referência, em determinadas situações, nomea-
damente quando se verifica alteração do diagrama de 
dispersão ou quando há discrepância entre o número total 
de células nucleadas e o número total de leucócitos.

Caso clínico: Homem, 51 anos, com antecedentes pessoais 
de doença hepática crónica no contexto de hábitos etílicos 
marcados. Enviado ao SU por apresentar quadro clínico de 
prostração com períodos de alteração de consciência 
associada a lentificação da fala e icterícia generalizada. 
Analiticamente apresentava: Leuc 3.2x103/ µL; Hb 10.8 g/L; 
Plaq 46x109/L; TP 28.2 seg; INR 2.49; ALT 55.3U/L; AST 
150U/L; Bil. Total 7.26 mg/dL; Bil. Indireta 4.7mg/dL e PCR 
14.06mg/dL. Internado com diagnóstico de Encefalopatia 
Hepática grau III. No 7º dia de internamento o doente 
apresentou um pico febril pelo que foi realizada paracentese 
diagnóstica (para avaliação citológica e sem pedido de 
exame cultural), foram colhidas hemoculturas e iniciou 
terapêutica com piperacilina/tazobactam. O líquido ascítico 
foi analisado no equipamento Mindray BC-6800® no modo 
“BF analyze” e apresentava: Leuc. totais de 1088/µL, com 
predomínio de mononucleares e alterações no diagrama de 
dispersão, com indefinição das populações leucocitárias. 
Efetuou-se um citoesfregaço, que revelou presença de 
leveduras e bactérias. Após observação do líquido em 
câmara de Neubauer verificou-se que a contagem total de 
células era inferior a 5/µL. As Hemoculturas foram positivas 
para S. aureus (MSSA). O doente manteve-se estável e teve 
alta ao 17º dia de internamento. 

Conclusão: Com o presente caso, verificou-se uma 
discrepância entre a contagem celular no equipamento e a 
contagem por observação microscópica do líquido ascítico, 
reforçando a importância da última, principalmente em 
casos onde se verifique alterações do diagrama de 
dispersão.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
para os devidos efeitos, ausência de conflito de interesses, 
no presente trabalho.
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Afiliação: Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E 
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Co-autores e afiliações: Delminda Simões (Assitente 
Graduada de Patologia Clínica do CHUA-Faro); Ana André 
(Assistente de Neurologia do CHUA-Faro)

Introdução: As vitaminas do complexo B, nomeadamente, B1 
(tiamina), B3 (niacina), B9 (ácido fólico) e B12 (cobalamina), 
são particularmente importantes para o funcionamento do 
sistema nervoso central e periférico. O défice das mesmas 
manifesta-se com uma ampla variedade de sinais e 
sintomas neurológicos, muitas vezes não reconhecidos e 
não tratados precocemente, com impacto no prognóstico.

Objetivo: Este poster apresenta um caso clínico sobre o 
défice de vitamina B1 e uma revisão sobre as manifestações 
clínicas de patologias neuropsiquiátricas relacionadas com 
défices vitamínicos, e a respetiva gestão terapêutica e 
prognóstica.

Métodos: Revisão bibliográfica baseada em manuais de 
referência e publicações da base de dados PubMed.

Resultados: O sistema nervoso é vulnerável a deficiências 
vitamínicas, mais comumente do complexo B. As manifes-
tações podem incluir défices cognitivos, sintomas 
psiquiátricos, crises epiléticas, mielopatias e neuropatias. 
As causas são variáveis, sendo importante a contextualização 
com os antecedentes pessoais e sociais do doente. 
Apresenta-se um caso clínico de um homem de 67 anos, 
com antecedentes de alcoolismo moderado, que apresentou 
quadro evolutivo de 15 dias de confusão, diplopia e 
desequilíbrio da marcha. Ao exame neurológico apresentava 
bradifrenia, desorientação, amnésia anterógrada, oftalmo-
paresia, nistagmo multidirecional e ataxia. Pela suspeita de 
Encefalopatia de Wernicke-Korsakov, iniciou-se tiamina 
600mg/dia endovenosa, com resolução da oftalmoplegia, 
nistagmo e ataxia em 48h, persistindo défice mnésico. A 
maioria das patologias neuropsiquiátricas por défice 
vitamínico são reversíveis quando detetadas e tratadas 
precocemente. Muitas manifestações surgem de forma 
isolada, sendo que as alterações cognitivas e neuropsiquiátricas 
têm tendencialmente um maior atraso na sua identificação, 
conduzindo a sequelas irreversíveis com impacto funcional.

Conclusão: A natureza tratável das patologias neuropsi- 
quiátricas secundárias a défices vitamínicos torna importante 
o conhecimento sobre as suas manifestações, principalmente 
atípicas, de modo a uma detecção precoce, confirmação 
laboratorial do défice vitamínico específico, suplemen-
tação precoce, evitando a comorbilidade e melhorando o 
prognóstico.
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Leiria, E.P.E), Yuliya Sydor (Serviço de Patologia Clínica; 
Centro Hospitalar Leiria, E.P.E), Ricardo Castro (Serviço de 
Patologia Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E)

Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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A Telemedicina Aplicada à Medicina Laboratorial é toda 
atividade de medicina laboratorial à distância, que utiliza a 
telemedicina como ferramenta de suporte técnico e 
científico. Tem como objetivo a atuação Intra e Inter 
laboratorial, propiciando a interação entre as partes, como 
apoio à comunicação e ao intercâmbio de informações 
(Desiere et al, 2021). Para discutir tal assunto a SBPC 
reuniu entre novembro e dezembro de 2021 um grupo de 
expertos para discutir este tema.

Definimos como limites da atividade a atuação bem como 
os marcos éticos e legais. A atuação do telelaboratório 
deve ser delimitada por marcos regulatórios legais, por 
normatização do CFM e pelos princípios da ética médica 
(Código de Ética Médica) e também definida pelo próprio 
especialista. Os limites éticos são os mesmos da bioética 
da medicina presencial tradicional, estabelecidos no 
Código de Ética Médica: autonomia; beneficência e não 
maleficência. Os limites legais da atividade de telelaboratório 
devem ser os mesmos já estabelecidos na legislação atual 
para os laboratórios clínicos, respeitando-se os limites 
territoriais do país.

Os requisitos mínimos do sistema de informática devem 
assegurar confidencialidade e segurança das informações 
do paciente. Para isso, deve garantir segurança do sistema, 
do provedor (físico ou nuvem) e da rede de transmissão de 
dados; privacidade, sigilo, conectividade, velocidade, 
capacidade suficiente de armazenamento e acessibilidade 
de dados; além de software integrado, telecomandos, 
plano de contingência, com possibilidade de Inteligência 
Artificial (IA). 

Para garantir segurança da informação: os dados devem 
ser criptografados, tokenizado, com rastreabilidade das 
informações e com armazenamento seguro nas nuvens 
por 20 anos; �Os princípios da política de informação no 
telelaboratório devem: garantir que as relações com o 
paciente sejam pautadas pela bioética; as operadoras e as 
indústrias, sob contrato, tenham somente acesso aos 
dados populacionais e os médicos tenham acesso limitado ao 
seu paciente sob contrato pautado pela relação profissional.

Os cuidados no contato médico x paciente devem ser 
restritos aos preceitos éticos, destacando o respeito, 
lealdade, clareza e honestidade, limitados aos pacientes 
do médico assistente e sob permissão dos pacientes. 

O contato entre médico e outros profissionais de 

saúde/administrativos deve ser limitado às informações 
somente de cunho administrativo.

A aplicação do Telemedicina Aplicada à Medicina Laboratorial 
no sistema público permitiria melhora na fidelização e no 
gerenciamento dos serviços de saúde. 

Na iniciativa privada permitiria melhora nos processos 
gerenciais e nos controles populacionais devido à sua 
grande possibilidade de contato e interação, permitindo 
consulta de patologista clínico,

O uso de banco de dados do Telelab para utilização em 
ensino e pesquisa, sob algoritmos adequados, permite uma 
exploração ilimitada dessas informações O gerenciamento 
da propriedade dos dados produzidos e anonimizados 
deve seguir as leis vigentes em cada país.

A remuneração do serviço Telemedicina Aplicada à 
Medicina Laboratorial deve ser resolvida entre as partes 
baseando-se em acordo específico, podendo ser diluída 
nos exames, ou também considerada como consulta 
remunerada.
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P 22     (Resumo 29)
STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS PHARYNGIS: DA 
COMENSADALIDE AO EMPIEMA

1º Autor: Bernardo Ribeiro da Silva
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica; Centro Hospitalar 
Leiria, E.P.E

Co-autores e afiliações: Filipa Silva (Serviço de Patologia 
Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E) Gina Marrão (Serviço 
de Patologia Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E), Ana 
Bento Pinto (Serviço de Patologia Clínica; Centro Hospitalar 
Leiria, E.P.E), Yuliya Sydor (Serviço de Patologia Clínica; 
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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P 04       (Resumo 6)
SÍNDROME 46,XX MALE… HOMEM OU NÃO?

1º Autor: Gizela Pontes; Luís Albuquerque
Afiliação: CHUPorto e Hospital de Braga

Co-autores e afiliações: Manuela Mota-Freitas; Natália 
Oliva-Teles. Unidade de Citogenética, Centro de Genética 
Médica Doutor Jacinto Magalhães, Centro Hospitalar 
Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar de Investi-
gação Biomédica – Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar, Universidade do Porto/Laboratório para a Investi-
gação Integrativa e Translacional em Saúde Populacional, 
Porto (UMIB/ICBAS/UP)/ITR

Introdução: O distúrbio da diferenciação sexual testicular 
46, XX ou síndrome ‘’46, XX male’’ é uma condição rara, 
que faz parte das Disorders of sex development (DSD), na 
qual o fenótipo e o sexo cromossómico não correspondem. 
Esta condição apresenta uma incidência de aproximada-
mente 1 caso por 20,000 indivíduos do sexo masculino, 
sendo que 90% dos casos demonstram a presença do gene 
SRY (sex-determining region of Y) e são normalmente 
diagnosticados depois da puberdade quando desenvolvem 
hipogonadismo, ginecomastia e/ou por infertilidade. 
Cerca de 10% dos indivíduos com ausência do SRY, 
normalmente apresentam genitais externos ambíguos, 
mas também podem apresentar um fenótipo masculino 
completo.

Objetivos e metodologia: O objetivo deste estudo é 
apresentar uma casuística dos indivíduos com um fenótipo 
masculino e cariótipo 46,XX, relacionando-os com os 
restantes casos de infertilidade e de diferenciação sexual 
anormal. Estudo observacional, transversal, retrospetivo e 
descritivo, realizado através da consulta do sistema 
informático laboratorial institucional de um Centro de 
Genética da região Norte de Portugal entre 2012 e 2021.

Nos últimos 10 anos foram processadas 1394 amostras 
para a realização de cariótipo em indivíduos do sexo 
masculino com indicação clínica de ginecomastia, 
azoospermia, diferenciação sexual anormal e infertilidade 
e ainda, confirmação de sexo fetal após nascimento.

Resultados: Encontraram-se 4 indivíduos com cariótipo 
46,XX, caracterizados citogeneticamente como sendo 
“46,XX male” revelando a incidência de 1 caso em cada 
349 indivíduos estudados e uma idade média de 38 anos, 
sendo que num dos indivíduos o diagnóstico foi efetuado 
à nascença. Em dois destes indivíduos foi possível efetuar 
o estudo citogenético através da técnica de FISH (gene 
SRY), que revelou a existência de uma translocação t(X;Y).

Conclusão: O gene SRY está presente na maioria dos casos, 
o que explica a diferenciação testicular e, consequentemente, 
o fenótipo de “46,XX male”. Nestes indivíduos, este gene 
está localizado habitualmente na região terminal do braço 
curto de um dos cromossomas X, resultante de uma trans-
locação críptica entre o braço curto de um cromossoma X 
(Xp) e o braço curto do cromossoma Y (Yp) que ocorre na 
gametogénese. Contudo, aproximadamente em 10% dos 
casos, o gene SRY está ausente. Neste estudo, a incidência 
é superior à observada na bibliografia muito provavelmente 
porque a amostra é composta por indivíduos selecionados 
num contexto de realização de cariótipo por alterações de 
fertilidade ou fenotípicas num Serviço de Genética 
especializado.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não possuir conflitos de interesse.

P 05       (Resumo 7)
SE HÁ PARASITA, HÁ MIÍASE ACIDENTAL?

1º Autor: Joana Caniço
Afiliação: Médica interna de formação específica de Patologia 
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Co-autores e afiliações: Maria Miguel Resende2; Nadiya 
Kruptsala3; Luís Abel Gouveia3; Carlos Seabra3; Elmano 
Ramalheira4

1. Médica interna de formação específica de Patologia 
Clínica do Centro Hospitalar Baixo Vouga 2. Médica 
interna de formação específica de Pediatria do Centro 
Hospitalar Baixo Vouga 3. Patologista Clínico do Centro 
Hospitalar Baixo Vouga 4. Diretor do serviço de Patologia 
Clínica do Centro Hospitalar Baixo Vouga

Introdução e descrição do caso: A miíase é uma doença 
parasitária e os agentes patogénicos são as larvas de 
moscas dípteras. Clogmia albipunctatus, família Psychodidae, 
pode causar miíase urogenital, intestinal e até nasofaríngea, 
após deposição de ovos e/ou ingestão de água ou alimentos 
contaminados. Como a miíase intestinal humana é uma 
causa incomum de manifestações gastrointestinais, o 
diagnóstico dificilmente é puramente clínico. Relatamos um 
caso clínico de diagnóstico difícil, para o qual a colaboração 
de Patologia Clínica se mostrou determinante. Trata-se de 
uma adolescente, 17 anos, que recorre ao seu médico por 
dor e distensão abdominal recorrente, obstipação, 
eructação e náuseas. Realizou tratamento com vários 
desparasitastes e laxante, com melhoria sintomática parcial. 
Um mês após o início sintomatologia, foram observadas em 
amostras fecais por microscopia de luz de campo-claro 
larvas segmentadas, compostas por cabeça e 13 segmentos 
(3 torácicos e 10 abdominais); medindo cerca de 1–1,2 cm 
de comprimento e cor maioritariamente castanho escuro, 
face ventral mais clara; faces lateral e dorsal dos segmentos 
corporais pareciam recobertas por 26 placas de quitina 
escura em forma de selas, duas para cada segmento; a 
cabeça era protuberante, de formato triangular, com duas 
antenas peludas e duas mandíbulas ventrais; aparelho 
bucal do tipo mastigatório; ao longo do comprimento do 
corpo começa com espiráculos anteriores no protórax e 
termina por um par de espiráculos posteriores, no 
segmento terminal; o abdómen termina com um sifão mais 
longo do que largo, formato cônico com espiráculos 
posteriores apicais e papilas espinhosas anais ventrais. 
Estes achados morfológicos permitiram definir a sua família 
taxonómica como Psychodidae. Com esta classificação 
preliminar iniciou-se tratamento empírico, com Ivermectina 
em toma única oral, com melhoria dos sintomas gastrointes-
tinais. Contudo, continuaram a detetar-se larvas em 
amostras fecais, pelo que se optou por tratamento em 
regime de internamento. As larvas isoladas foram enviadas 
para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que confirmou 
o género Clogmia da larva. Mantém-se a dúvida da relação 
de causalidade, mas a identificação da mosca potencial-
mente responsável contribuiu para a suspeita de um foco 
provável nas canalizações do Wc no domicílio e após 
remodelação deste e isolamento das caixas de saneamento, 
não houve nova suposta eliminação de larvas. 

Conclusão: O diagnóstico e tratamento específico das 
infeções parasitárias humanas depende da confirmação 
laboratorial para diferenciação do agente infecioso. Este é 
um caso raro, que embora sem complicações graves, teve 
grande impacto psicológico na adolescente, previamente 
saudável. Destaca-se a importância da identificação da 
espécie da larva, pela especialidade de Patologia Clínica, 
que assim facilita a resolução da doença. Além dos métodos 
usados no nosso laboratório poderá usar-se para esta 
identificação, métodos mais detalhados e precisos, tais 
como o microscópio eletrónico e até biologia molecular. 
Atualmente, as técnicas realizadas no setor de Parasitologia 
são predominantemente manuais, sendo afetadas por 
variáveis dependentes do operador, tais como, experiência 
do profissional.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de interesses.

P 06       (Resumo 8)
“Não sabia que também cá estavas!” - Case-report de 
Criptococose em doente com infeção inaugural por VIH
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Co-autores e afiliações: Ana Catarina B. Marques, Marco 
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Introdução: Cryptococcus neoformans é um fungo 
leveduriforme da forma oval ou arredondada, que possui 
uma cápsula polissacarídica. É um agente de infeção 
oportunista, responsável pela maioria dos casos de meningite 
e meningoencefalite em doentes imunocomprometidos 
(66-89%), principalmente pela infeção por Vírus de Imuno-
deficiência Humana (VIH). A sua correta identificação tem 
um grande impacto no seguimento, terapêutica e prognóstico 
do doente.

Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 56 anos, melano- 
dérmico, com antecedentes pessoais de asma. Foi admitido 
no Serviço de Urgência por quadro de afasia com 1 hora de 
evolução, sendo colocada como hipótese diagnóstica 
inicial acidente vascular cerebral. À observação na admissão, 
o doente apresentava-se prostrado e hipoxémico (SatO2 
88%, em ar ambiente). No exame neurológico, doente vigil, 
que cumpriu apenas ordens simples e com lentificação 
psicomotora e rigidez da nuca. Analiticamente, destacava-se 
anemia (Hb 10.3 g/dL), LDH 471 U/L e aumento dos 
parâmetros inflamatórios (PCR 21.2 mg/dL, procalcitonina 
2.32 ng/mL). Foi realizada a tomografia computorizada 
crânio-encefálica que não detetou lesões agudas.

Para esclarecer a etiologia de encefalopatia e para suporte 
ventilatório, o doente foi internado. Em regime de interna-
mento foi enviado para laboratório uma amostra de 
líquido cefalorraquidiano (LCR), de aspeto turvo, com 
depósito celular após centrifugação. No exame citológico, 
observaram-se apenas várias imagens sugestivas de 
elementos leveduriformes, que com tinta da china, se 
confirmou ser um fungo capsulado. Sem alterações no 
exame químico. Efetuou-se, no LCR, pesquisa de antigénio 
C. neoformans que foi fracamente positivo. Para o exame 
microbiológico, a amostra de LCR foi semeada em meio de 
Gelose de Sangue (GS), Gelose de Chocolate, meio de 
Tioglicolato e meio de Sabouraud. Após 24h, foi observado 
desenvolvimento de colónias em meio de GS, que após 
utilização de matrix-assisted laser desorption/ionization 
time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF) permitiu a 
identificação de C. neoformans. O mesmo agente fúngico 
foi identificado na hemocultura. Devido à ausência de 
antecedentes pessoais, procedeu-se ao estudo virológico, 
que revelou a presença de VIH-1.

Com agravamento do estado de consciência e crescente 
necessidade de suporte ventilatório, o doente acabou por 
falecer em menos de 24 horas após a admissão.

Discussão/Conclusão: A infecção grave por C. neoformans 
é pouco frequente em doentes VIH-positivos sob terapêutica 
antirretroviral adequada, verificando-se um aumento da 
incidência, gravidade e mortalidade em doentes não 
diagnosticados ou com acesso limitado aos cuidados de 
saúde. 

Neste relato de caso, descreve-se uma apresentação 
inesperada de uma infeção disseminada por C. neoformans 
num doente com infeção inaugural por VIH, salientando-se 
o papel basilar do laboratório no diagnóstico atempado 
desta infeção e a importância do desenvolvimento de 
programas de deteção e monitorização de infeção.

Declaração de conflito de interesses: Todos os autores declaram, 
por sua honra, não haver a presença de conflito de interesses.
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CRIPTOCOCCEMIA NUM DOENTE HEMATOLÓGICO: A 
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1º Autor: Rita de Mira Ramalho
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Francisco Gentil

Co-autores e afiliações: José Pedro Pereira, Ana Margari-
da Almeida, Eva Tiza, Zélia Videira. Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa Francisco Gentil

O Cryptococcus neoformans é um fungo que se diferencia 
em três variantes (gatti, grubbi e neoformans), com epide-
miologia e patogenicidade diferentes, sendo a variante 
neoformans responsável pela maioria das doenças em 
humanos. O C. neoformans é um basidiomiceto capsulado, 
de forma redonda ou ovalada, capaz de causar várias formas 
de doença, desde colonização pulmonar assintomática, até 
infecção disseminada e meningoencefalite fatal. 

Reportamos um caso de criptococcemia num doente do 
sexo masculino, de 74 anos, com diagnóstico de Leucemia 
Linfocítica Crónica, tratado desde 2007 com diferentes 
linhas de quimioterapia e sob corticoterapia prolongada, 
até agosto de 2021, quando foi documentada progressão 
da doença. No mês seguinte, o doente recorreu ao Serviço 
de Urgência, apresentando um quadro febril (temperatura 
máxima de 39ºC), acompanhado de astenia, dispneia e 
edema dos membros inferiores. Na avaliação analítica, 
observou-se: Hemoglobina 8 g/dL, Leucócitos 296 x 109/L 
(Linfócitos 262x109/L; Neutrófilos 10,6x109/L; Monócitos 
23,4x109/L); Plaquetas 26x109/L; Creatinina 1,24 mg/dL; 
Ácido úrico 5,1 mg/dL; Lactato desidrogenase 731 IU/L; 
Proteína C reactiva 7,43 mg/dL. Foram colhidas hemoculturas 
e o doente foi internado no Serviço de Hematologia, onde 
iniciou antibioterapia empírica com Levofloxacina. As 
hemoculturas positivaram ao fim de 55 horas de 
incubação, e no exame direto, corado pela coloração de 
Gram, observaram-se elementos leveduriformes. O exame 
cultural apresentou um crescimento de colónias brancas e 
arredondadas nos meios de gelose de sangue e 
Sabouraud. O exame direto com tinta da China mostrou a 
presença de microorganismos capsulados e o teste da 
urease revelou-se positivo. O sistema VITEK® identificou C. 
neoformans (99% de probabilidade) e este resultado foi 
confirmado pelo painel AuxaColor2®. O antifungigrama, 
realizado de acordo com as normas do EUCAST mostrou: 
Anfotericina B (MIC = 0,19 mg/L) – Susceptível; 
Voriconazole (MIC = 0.032 mg/L) – WT; Posaconazole 
(MIC = 0.125 mg/L) – WT. De acordo com os resultados 
microbiológicos obtidos, o doente iniciou tratamento 
antifúngico com Anfotericina B liposomal, 4 dias após a 
admissão em internamento. No entanto, e apesar de ter 
sido instituída terapêutica antifúngica dirigida, o quadro 
do doente agravou-se, com aumento dos parâmetros 
inflamatórios e deterioração clínica, falecendo ao fim de 11 
dias de internamento.

A criptococcemia tem alto risco de morbilidade e mortalidade, 
pelo que o diagnóstico precoce e rápida instituição de 
terapêutica antifúngica apropriada são determinantes 
para um prognóstico clínico mais favorável.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de 
interesses
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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P 04       (Resumo 6)
SÍNDROME 46,XX MALE… HOMEM OU NÃO?

1º Autor: Gizela Pontes; Luís Albuquerque
Afiliação: CHUPorto e Hospital de Braga

Co-autores e afiliações: Manuela Mota-Freitas; Natália 
Oliva-Teles. Unidade de Citogenética, Centro de Genética 
Médica Doutor Jacinto Magalhães, Centro Hospitalar 
Universitário do Porto; Unidade Multidisciplinar de Investi-
gação Biomédica – Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar, Universidade do Porto/Laboratório para a Investi-
gação Integrativa e Translacional em Saúde Populacional, 
Porto (UMIB/ICBAS/UP)/ITR

Introdução: O distúrbio da diferenciação sexual testicular 
46, XX ou síndrome ‘’46, XX male’’ é uma condição rara, 
que faz parte das Disorders of sex development (DSD), na 
qual o fenótipo e o sexo cromossómico não correspondem. 
Esta condição apresenta uma incidência de aproximada-
mente 1 caso por 20,000 indivíduos do sexo masculino, 
sendo que 90% dos casos demonstram a presença do gene 
SRY (sex-determining region of Y) e são normalmente 
diagnosticados depois da puberdade quando desenvolvem 
hipogonadismo, ginecomastia e/ou por infertilidade. 
Cerca de 10% dos indivíduos com ausência do SRY, 
normalmente apresentam genitais externos ambíguos, 
mas também podem apresentar um fenótipo masculino 
completo.

Objetivos e metodologia: O objetivo deste estudo é 
apresentar uma casuística dos indivíduos com um fenótipo 
masculino e cariótipo 46,XX, relacionando-os com os 
restantes casos de infertilidade e de diferenciação sexual 
anormal. Estudo observacional, transversal, retrospetivo e 
descritivo, realizado através da consulta do sistema 
informático laboratorial institucional de um Centro de 
Genética da região Norte de Portugal entre 2012 e 2021.

Nos últimos 10 anos foram processadas 1394 amostras 
para a realização de cariótipo em indivíduos do sexo 
masculino com indicação clínica de ginecomastia, 
azoospermia, diferenciação sexual anormal e infertilidade 
e ainda, confirmação de sexo fetal após nascimento.

Resultados: Encontraram-se 4 indivíduos com cariótipo 
46,XX, caracterizados citogeneticamente como sendo 
“46,XX male” revelando a incidência de 1 caso em cada 
349 indivíduos estudados e uma idade média de 38 anos, 
sendo que num dos indivíduos o diagnóstico foi efetuado 
à nascença. Em dois destes indivíduos foi possível efetuar 
o estudo citogenético através da técnica de FISH (gene 
SRY), que revelou a existência de uma translocação t(X;Y).

Conclusão: O gene SRY está presente na maioria dos casos, 
o que explica a diferenciação testicular e, consequentemente, 
o fenótipo de “46,XX male”. Nestes indivíduos, este gene 
está localizado habitualmente na região terminal do braço 
curto de um dos cromossomas X, resultante de uma trans-
locação críptica entre o braço curto de um cromossoma X 
(Xp) e o braço curto do cromossoma Y (Yp) que ocorre na 
gametogénese. Contudo, aproximadamente em 10% dos 
casos, o gene SRY está ausente. Neste estudo, a incidência 
é superior à observada na bibliografia muito provavelmente 
porque a amostra é composta por indivíduos selecionados 
num contexto de realização de cariótipo por alterações de 
fertilidade ou fenotípicas num Serviço de Genética 
especializado.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não possuir conflitos de interesse.

P 05       (Resumo 7)
SE HÁ PARASITA, HÁ MIÍASE ACIDENTAL?

1º Autor: Joana Caniço
Afiliação: Médica interna de formação específica de Patologia 
Clínica do Centro Hospitalar Baixo Vouga

Co-autores e afiliações: Maria Miguel Resende2; Nadiya 
Kruptsala3; Luís Abel Gouveia3; Carlos Seabra3; Elmano 
Ramalheira4

1. Médica interna de formação específica de Patologia 
Clínica do Centro Hospitalar Baixo Vouga 2. Médica 
interna de formação específica de Pediatria do Centro 
Hospitalar Baixo Vouga 3. Patologista Clínico do Centro 
Hospitalar Baixo Vouga 4. Diretor do serviço de Patologia 
Clínica do Centro Hospitalar Baixo Vouga

Introdução e descrição do caso: A miíase é uma doença 
parasitária e os agentes patogénicos são as larvas de 
moscas dípteras. Clogmia albipunctatus, família Psychodidae, 
pode causar miíase urogenital, intestinal e até nasofaríngea, 
após deposição de ovos e/ou ingestão de água ou alimentos 
contaminados. Como a miíase intestinal humana é uma 
causa incomum de manifestações gastrointestinais, o 
diagnóstico dificilmente é puramente clínico. Relatamos um 
caso clínico de diagnóstico difícil, para o qual a colaboração 
de Patologia Clínica se mostrou determinante. Trata-se de 
uma adolescente, 17 anos, que recorre ao seu médico por 
dor e distensão abdominal recorrente, obstipação, 
eructação e náuseas. Realizou tratamento com vários 
desparasitastes e laxante, com melhoria sintomática parcial. 
Um mês após o início sintomatologia, foram observadas em 
amostras fecais por microscopia de luz de campo-claro 
larvas segmentadas, compostas por cabeça e 13 segmentos 
(3 torácicos e 10 abdominais); medindo cerca de 1–1,2 cm 
de comprimento e cor maioritariamente castanho escuro, 
face ventral mais clara; faces lateral e dorsal dos segmentos 
corporais pareciam recobertas por 26 placas de quitina 
escura em forma de selas, duas para cada segmento; a 
cabeça era protuberante, de formato triangular, com duas 
antenas peludas e duas mandíbulas ventrais; aparelho 
bucal do tipo mastigatório; ao longo do comprimento do 
corpo começa com espiráculos anteriores no protórax e 
termina por um par de espiráculos posteriores, no 
segmento terminal; o abdómen termina com um sifão mais 
longo do que largo, formato cônico com espiráculos 
posteriores apicais e papilas espinhosas anais ventrais. 
Estes achados morfológicos permitiram definir a sua família 
taxonómica como Psychodidae. Com esta classificação 
preliminar iniciou-se tratamento empírico, com Ivermectina 
em toma única oral, com melhoria dos sintomas gastrointes-
tinais. Contudo, continuaram a detetar-se larvas em 
amostras fecais, pelo que se optou por tratamento em 
regime de internamento. As larvas isoladas foram enviadas 
para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que confirmou 
o género Clogmia da larva. Mantém-se a dúvida da relação 
de causalidade, mas a identificação da mosca potencial-
mente responsável contribuiu para a suspeita de um foco 
provável nas canalizações do Wc no domicílio e após 
remodelação deste e isolamento das caixas de saneamento, 
não houve nova suposta eliminação de larvas. 

Conclusão: O diagnóstico e tratamento específico das 
infeções parasitárias humanas depende da confirmação 
laboratorial para diferenciação do agente infecioso. Este é 
um caso raro, que embora sem complicações graves, teve 
grande impacto psicológico na adolescente, previamente 
saudável. Destaca-se a importância da identificação da 
espécie da larva, pela especialidade de Patologia Clínica, 
que assim facilita a resolução da doença. Além dos métodos 
usados no nosso laboratório poderá usar-se para esta 
identificação, métodos mais detalhados e precisos, tais 
como o microscópio eletrónico e até biologia molecular. 
Atualmente, as técnicas realizadas no setor de Parasitologia 
são predominantemente manuais, sendo afetadas por 
variáveis dependentes do operador, tais como, experiência 
do profissional.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de interesses.

P 06       (Resumo 8)
“Não sabia que também cá estavas!” - Case-report de 
Criptococose em doente com infeção inaugural por VIH

1º Autor: Yuliya Volovetska
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte

Co-autores e afiliações: Ana Catarina B. Marques, Marco 
Pinto, Luis Lito, J. Melo Cristino, Serviço de Patologia 
Clínica, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Introdução: Cryptococcus neoformans é um fungo 
leveduriforme da forma oval ou arredondada, que possui 
uma cápsula polissacarídica. É um agente de infeção 
oportunista, responsável pela maioria dos casos de meningite 
e meningoencefalite em doentes imunocomprometidos 
(66-89%), principalmente pela infeção por Vírus de Imuno-
deficiência Humana (VIH). A sua correta identificação tem 
um grande impacto no seguimento, terapêutica e prognóstico 
do doente.

Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 56 anos, melano- 
dérmico, com antecedentes pessoais de asma. Foi admitido 
no Serviço de Urgência por quadro de afasia com 1 hora de 
evolução, sendo colocada como hipótese diagnóstica 
inicial acidente vascular cerebral. À observação na admissão, 
o doente apresentava-se prostrado e hipoxémico (SatO2 
88%, em ar ambiente). No exame neurológico, doente vigil, 
que cumpriu apenas ordens simples e com lentificação 
psicomotora e rigidez da nuca. Analiticamente, destacava-se 
anemia (Hb 10.3 g/dL), LDH 471 U/L e aumento dos 
parâmetros inflamatórios (PCR 21.2 mg/dL, procalcitonina 
2.32 ng/mL). Foi realizada a tomografia computorizada 
crânio-encefálica que não detetou lesões agudas.

Para esclarecer a etiologia de encefalopatia e para suporte 
ventilatório, o doente foi internado. Em regime de interna-
mento foi enviado para laboratório uma amostra de 
líquido cefalorraquidiano (LCR), de aspeto turvo, com 
depósito celular após centrifugação. No exame citológico, 
observaram-se apenas várias imagens sugestivas de 
elementos leveduriformes, que com tinta da china, se 
confirmou ser um fungo capsulado. Sem alterações no 
exame químico. Efetuou-se, no LCR, pesquisa de antigénio 
C. neoformans que foi fracamente positivo. Para o exame 
microbiológico, a amostra de LCR foi semeada em meio de 
Gelose de Sangue (GS), Gelose de Chocolate, meio de 
Tioglicolato e meio de Sabouraud. Após 24h, foi observado 
desenvolvimento de colónias em meio de GS, que após 
utilização de matrix-assisted laser desorption/ionization 
time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF) permitiu a 
identificação de C. neoformans. O mesmo agente fúngico 
foi identificado na hemocultura. Devido à ausência de 
antecedentes pessoais, procedeu-se ao estudo virológico, 
que revelou a presença de VIH-1.

Com agravamento do estado de consciência e crescente 
necessidade de suporte ventilatório, o doente acabou por 
falecer em menos de 24 horas após a admissão.

Discussão/Conclusão: A infecção grave por C. neoformans 
é pouco frequente em doentes VIH-positivos sob terapêutica 
antirretroviral adequada, verificando-se um aumento da 
incidência, gravidade e mortalidade em doentes não 
diagnosticados ou com acesso limitado aos cuidados de 
saúde. 

Neste relato de caso, descreve-se uma apresentação 
inesperada de uma infeção disseminada por C. neoformans 
num doente com infeção inaugural por VIH, salientando-se 
o papel basilar do laboratório no diagnóstico atempado 
desta infeção e a importância do desenvolvimento de 
programas de deteção e monitorização de infeção.

Declaração de conflito de interesses: Todos os autores declaram, 
por sua honra, não haver a presença de conflito de interesses.

P 07      (Resumo 10)
CRIPTOCOCCEMIA NUM DOENTE HEMATOLÓGICO: A 
IMPORTÂNCIA DE UM DIAGNÓSTICO PRECOCE

1º Autor: Rita de Mira Ramalho
Afiliação: Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
Francisco Gentil

Co-autores e afiliações: José Pedro Pereira, Ana Margari-
da Almeida, Eva Tiza, Zélia Videira. Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa Francisco Gentil

O Cryptococcus neoformans é um fungo que se diferencia 
em três variantes (gatti, grubbi e neoformans), com epide-
miologia e patogenicidade diferentes, sendo a variante 
neoformans responsável pela maioria das doenças em 
humanos. O C. neoformans é um basidiomiceto capsulado, 
de forma redonda ou ovalada, capaz de causar várias formas 
de doença, desde colonização pulmonar assintomática, até 
infecção disseminada e meningoencefalite fatal. 

Reportamos um caso de criptococcemia num doente do 
sexo masculino, de 74 anos, com diagnóstico de Leucemia 
Linfocítica Crónica, tratado desde 2007 com diferentes 
linhas de quimioterapia e sob corticoterapia prolongada, 
até agosto de 2021, quando foi documentada progressão 
da doença. No mês seguinte, o doente recorreu ao Serviço 
de Urgência, apresentando um quadro febril (temperatura 
máxima de 39ºC), acompanhado de astenia, dispneia e 
edema dos membros inferiores. Na avaliação analítica, 
observou-se: Hemoglobina 8 g/dL, Leucócitos 296 x 109/L 
(Linfócitos 262x109/L; Neutrófilos 10,6x109/L; Monócitos 
23,4x109/L); Plaquetas 26x109/L; Creatinina 1,24 mg/dL; 
Ácido úrico 5,1 mg/dL; Lactato desidrogenase 731 IU/L; 
Proteína C reactiva 7,43 mg/dL. Foram colhidas hemoculturas 
e o doente foi internado no Serviço de Hematologia, onde 
iniciou antibioterapia empírica com Levofloxacina. As 
hemoculturas positivaram ao fim de 55 horas de 
incubação, e no exame direto, corado pela coloração de 
Gram, observaram-se elementos leveduriformes. O exame 
cultural apresentou um crescimento de colónias brancas e 
arredondadas nos meios de gelose de sangue e 
Sabouraud. O exame direto com tinta da China mostrou a 
presença de microorganismos capsulados e o teste da 
urease revelou-se positivo. O sistema VITEK® identificou C. 
neoformans (99% de probabilidade) e este resultado foi 
confirmado pelo painel AuxaColor2®. O antifungigrama, 
realizado de acordo com as normas do EUCAST mostrou: 
Anfotericina B (MIC = 0,19 mg/L) – Susceptível; 
Voriconazole (MIC = 0.032 mg/L) – WT; Posaconazole 
(MIC = 0.125 mg/L) – WT. De acordo com os resultados 
microbiológicos obtidos, o doente iniciou tratamento 
antifúngico com Anfotericina B liposomal, 4 dias após a 
admissão em internamento. No entanto, e apesar de ter 
sido instituída terapêutica antifúngica dirigida, o quadro 
do doente agravou-se, com aumento dos parâmetros 
inflamatórios e deterioração clínica, falecendo ao fim de 11 
dias de internamento.

A criptococcemia tem alto risco de morbilidade e mortalidade, 
pelo que o diagnóstico precoce e rápida instituição de 
terapêutica antifúngica apropriada são determinantes 
para um prognóstico clínico mais favorável.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de 
interesses
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P 22     (Resumo 29)
STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS PHARYNGIS: DA 
COMENSADALIDE AO EMPIEMA

1º Autor: Bernardo Ribeiro da Silva
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica; Centro Hospitalar 
Leiria, E.P.E

Co-autores e afiliações: Filipa Silva (Serviço de Patologia 
Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E) Gina Marrão (Serviço 
de Patologia Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E), Ana 
Bento Pinto (Serviço de Patologia Clínica; Centro Hospitalar 
Leiria, E.P.E), Yuliya Sydor (Serviço de Patologia Clínica; 
Centro Hospitalar Leiria, E.P.E), Ricardo Castro (Serviço de 
Patologia Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E)

Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse

POSTERSTRABALHOS

P 08      (Resumo 11)
SÍNDROME HELLP NO PÓS-PARTO

1º Autor: Ana Catarina Dias
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Co-autores e afiliações: Marcia Coimbra, Isabel Carrilho, 
Jorge Loureiro - Centro Hospitalar Tondela Viseu

Indrodução: A síndrome de HELLP constitui uma das 
complicações da gravidez com elevada morbilidade e 
mortalidade maternas. Ocorre em cerca de 0.1 a 1% do 
total de gravidezes, estando na maioria das situações 
associado a quadros de pré-eclâmpsia. Durante a gravidez, 
a sua prevalência é mais comum no 3º trimestre, no entanto, 
cerca de 30% dos casos de HELLP ocorre no período 
pós-parto. O diagnóstico é estabelecido com base na 
presença de hemólise com microangiopatia no esfregaço 
de sangue periférico, elevação das enzimas hepáticas e 
trombocitopenia.

Caso Clínico: Trata-se de uma grávida de 28 anos, 
primigesta, sem antecedentes patológicos de relevo e cuja 
gravidez decorreu sem intercorrências. Às 37 semanas e 6 
dias de gestação deu entrada no serviço de urgência por 
rotura prematura de membranas, tendo ocorrido um parto 
por cesariana por suspeita de incompatibilidade feto-pélvica. 
No período do pós-parto imediato iniciou quadro de 
hemorragia abundante com hemoglobina 7,7g/dL, plaquetas 
133x103u/L, leucocitose 18x109/L, TP 14,2s, LDH 492UI/L e 
PCR 6,38mg/dL. Perante o quadro clínico foi realizada a 
transfusão de 1 unidade de concentrado eritrocitário. 
Ainda nas primeiras 48h pós-parto a puérpera desenvolveu 
quadro de hipertensão arterial grave, iniciando perfusão 
de labetalol e sulfato de magnésio. Associadamente 
desenvolveu quadro de insuficiência respiratória hipoxémica, 
constatando-se na radiografia do torax congestão pulmonar 
nos dois terços inferiores, cardiomegalia e aumento das 
câmaras direitas e na angioTC tromboembolismo pulmonar 
segmentar, com algumas áreas com padrão de vidro 
despolido, infiltrados nas regiões dependentes e derrame de 
pequeno volume. Repetiu estudo analítico com hemoglobina 
9g/dL, hematócrito 26,1g/dL, VGM 89,7fL, HCM 31pg, 
leucócitos 15,90x109/L, plaquetas 66x109/L, TP 12,3s, 
D-Dimeros 13463ng/mL, creatinina 2mg/dL, LDH 
1396UI/L, ALT 26UI/L, AST 126UI/L, CK 1396UI/L e 
ionograma sem alterações. No seguimento da evolução 
clínica houve nova diminuição da hemoglobina (7,7g/dL, 
hematócrito 22g/dL, VGM 89,2fL, HCM 31pg), aumento da 
leucocitose (leucócitos 19x109/L, reticulocitos 2,6%) com 
trombocitopenia (plaquetas 66x109/L) e no esfregaço 
sanguíneo observado ao microscópio destacou-se anisocitose 
eritrocitária com policromatofilia e presença de esquizócitos, 
TP 11s, APTT 22,7s, D-Dimeros 7118ng/mL, creatinina 
aumentou para 3,3mg/dL, LDH 2027UI/L, ALT 84UI/L, 
AST 179UI/L, PCR 15,23mg/dL, haptoglobina <5,8mg7dL e 
CK diminuiu para 1078UI/L com restantes parâmetros sem 
alterações destacáveis. Perante o agravamento clínico e 
analítico a puérpera foi admitida e acompanhada na 
unidade de cuidados intensivos. A evolução clínica foi 
favorável acabando por ter alta ao 14º dia, medicada com 
enoxaparina 100mg, com pedido de consulta de 
puerpério, cardiologia e nefrologia.

Conclusão: Este caso foi diagnosticado e tratado como 
síndrome HELLP. Dada a presença de anemia hemolítica 
tornaram-se menos provaveis as hipóteses de figado 
gordo agudo da gravidez e o lupus eritematoso sistémico. 
Pela presença de HTA e valores plaquetares superiores a 
20x109/L tornou-se menos provável a hipótese de púrpura 
trombocitopénica trombótica. Dentro das restantes 
hipóteses diagnósticas a referir destacavam-se o 
síndrome HELLP e o síndrome hemolítico urémico. Este 
ultimo tornou-se menos provável pelo elevado valor das 
transaminases e lactato. As alterações descritas neste 
caso poderiam ainda corresponder a um caso de infeção 

SARS-CoV-2, no entanto, esta puérpera manteve sempre 
teste PCR negativo. Desta forma o tratamento foi feito no 
sentido de um sindrome HELLP, com bom desfecho. Neste 
caso, e de salientar a importância do correto diagnóstico 
não só pela sua implicação atual na saúde da mulher, 
como também no acompanhamento e vigilância de 
possiveis futuras gravidezes.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflitos de 
interesse a declarar
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse

POSTERSTRABALHOS

P 09      (Resumo 12)
EFEITO DA RASBURICASE NO DOSEAMENTO DO ÁCIDO 
ÚRICO – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

1º Autor: Filipa P. Freitas
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica, Instituto Português 
de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE

Co-autores e afiliações: Lucas Barbosa - Serviço de Patologia 
Clínica, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco 
Gentil, EPE ; Ana Raquel Paiva - Serviço de Patologia Clínica, 
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco 
Gentil, EPE ; Rui Soares - Serviço de Patologia Clínica, Instituto 
Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE , 
Instituto de Microbiologia da Faculdade de Medicina da UC; 
Luís Nina - Serviço de Patologia Clínica, Instituto Português de 
Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE.

Indrodução: A rasburicase é um fármaco utilizado na 
prevenção da hiperuricemia resultante da síndrome de lise 
tumoral (SLT). A SLT ocorre devido à destruição maciça das 
células malignas, podendo levar a hipercaliemia, hiperuricémia, 
hiperfosfatémia e hipocalcémia. A rasburicase é responsável 
pela conversão de ácido úrico em alantoína, sendo esta 
forma mais facilmente excretada. 

No nosso laboratório observamos que em doentes a 
realizar rasburicase o doseamento de ácido úrico é inferior 
ao limite de deteção do equipamento. O objetivo deste 
trabalho é apresentar um caso clínico referente a esta 
situação e abordar os possíveis mecanismos subjacentes.

Caso Clínico: Doente sexo feminino, 46 anos. Diagnosticada 
em Set/2016, LLC/LNH linfocítico, fenótipo atípico, 
estadio I de RAI, B de Binet. Atualmente a realizar 2ª linha 
terapêutica com Rituximab + Venetoclax. Por alto risco de 
SLT, internada para início de terapêutica com Venetoclax. 
Pelo mesmo motivo, iniciou rasburicase previamente ao 
início do tratamento. Previamente ao início da terapêutica 
com Venetoclax a doente realizou estudo analítico, que 
não demonstrou alterações inesperadas, apresentado um 
valor de ácido úrico <0.5 mg/dL.

Discussão: Este trata-se de um caso no qual o valor de 
ácido úrico é inferior ao limite de deteção do equipamento 
(0,5 mg/dL). O resultado foi confirmado por química seca. 
Em termos de técnica, a medição da concentração de 
ácido úrico é realizada por método colorimétrico 
enzimático (uricase e peroxidase) com absorvância a 
545/694nm.

A principal razão referida na literatura é a permanência da 
atividade do fármaco ex vivo, levando a que o ácido úrico 
continue a ser convertido em alantoína. Uma das soluções 
apresentadas é o tratamento da amostra num ambiente 
refrigerado, ou seja, efetuar a colheita para tubo de heparina 
refrigerado, que tem que ser mantido num banho de água 
fria e analisado dentro de 4 horas. Contudo houve estudos 
que comprovaram que o banho de água fria suprime, mas 
não inibe completamente a atividade da rasburicase ex 
vivo, não sendo observadas diferenças significativas entre 
a colheita/manuseamento em baixas temperaturas e 
temperatura ambiente. Há publicações que recomendam 
que em situações clínicas nas quais seja necessário saber 
o valor exato da uricémia seja realizado o pré-tratamento 
da amostra com ácido perclórido.

Conclusões: Ainda não há certezas acerca dos mecanismos 
subjacentes a este fenómeno, nem há soluções totalmente 
eficazes para este problema. A utilidade da medição de 
ácido úrico em doentes a realizar rasburicase também é 
debatível, sendo que em cada doente se deve avaliar a 
relevância de valores exatos de ácido úrico.

Declaração de conflito de interesses: Os autores deste 
resumo não têm nenhum conflito de interesses a declarar.
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Indrodução: A trombocitopenia é uma condição caracterizada 
por níveis anormalmente baixos de plaquetas no sangue 
(<150 x 109/µL). Deve ser diferenciada de contagens 
falsamente baixas, dadas pelos analisadores hematológicos 
automáticos que utilizam o método de impedância (como 
por exemplo, no caso de plaquetas de grande volume; na 
presença de eritrócitos parcialmente lisados ou de 
fragmentos eritrociários) ou de fenómenos de pseudo-
trombocitopenia induzidos in vitro. O equipamento Mindray® 
BC-6800 dispõe, para além do método de impedância 
(PLT-I), de um modo de contagem ótica por marcação 
fluorescente (PLT-O). 

Objetivos e Metodologias: O método por impedância 
elétrica é utilizado na grande maioria dos casos, enquanto 
o método por fluorescência ótica é utilizado somente em 
casos que necessitem de confirmação. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho foi comparar os valores de contagens 
plaquetárias, realizadas pelo método de impedância 
elétrica e fluorescência ótica. Todos os casos continham 
contagens realizadas pelo método de impedância (PLT-I) e 
fluorescência ótica (PLT-O) no equipamento Mindray® BC-6800. 

Materiais e métodos: Em estudo retrospetivo, foram avaliados 
dados sequenciais arquivados de contagens plaquetárias 
de 89 doentes com contagens de plaquetas <150 x 109/µL. 
A distribuição das contagens de plaquetas foi avaliada quanto 
à normalidade pelo teste não paramétrico de Wilcoxon.

Resultados: Com o intuito de saber se existe correlação 
entre os dois métodos de medição e o PDW (Índice de 
anisocitose plaquetária) e VPM (Volume plaquetário 
médio), analisou-se inicialmente pelo método de 
impedância (PLT-I). Constatou-se que existe correlação 
negativa entre o PDW e o valor das plaquetas por este 
método, ou seja, há medida que a contagem de plaquetas 
aumenta, o PDW diminui, e vice-versa. A correlação entre 
o VPM e o valor das plaquetas pelo método por impedância 
(PLT-I) é positivo, ou seja, à medida que o valor de plaquetas 
aumenta o VPM também, e vice-versa. De seguida, 
analisou-se pelo método de contagem por fluorescência 
ótica (PLT-O). Verificou-se que existe correlação negativa 
entre o PDW e o valor das plaquetas, isto é, há medida que 
a contagem de plaquetas aumenta o PDW diminui, e 
vice-versa. A correlação entre o VPM e o valor das plaquetas 
medido por este método é positivo, ou seja, à medida que 
a contagem de plaquetas aumenta o VPM também 
aumenta, e vice-versa.

Conclusões: Este estudo demonstrou que os analisadores 
hematológicos apresentam contagens de plaquetas 
superestimadas, principalmente em metodologias por 
impedância. Isso tem impacto nas decisões clínicas trans-
fusionais, influenciando prognósticos e subestimando 
necessidades de transfusões plaquetárias. A contagem 
plaquetária precisa é fundamental para a avaliação do 
doente e para a tomada de decisões clínicas, sobretudo 
em situações de risco de hemorragias espontâneas e 
formação de trombos, devido à trombocitopenia acentuada 
ou trombocitose. No equipamento Mindray® BC-6800 
verificou-se que existem diferenças significativas entre as 
duas metodologias, sendo a medição das plaquetas por 
impedância a que apresenta os valores mais elevados.

Declaração de conflito de interesses: Nenhum dos autores 
ou co-autores tem qualquer conflito de interesse a declarar.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: A Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) é um 
subtipo de Leucemia Mieloide Aguda (LMA), que corresponde 
a cerca de 5 – 8 % das LMA. Está atualmente classificada 
pela classificação da Organização Mundial de Saúde entre 
as LMA com anormalidades citogenéticas recorrentes: 
Leucemia Promielocítica Aguda com translocação 
(15;17)(q22;q12);PML-RARA.�A translocação entre os 
cromossomas 15 e 17 origina o gene de fusão PML-RARA. 
O gene recetor alfa do ácido retinóico (RARA) codifica 
uma proteína da família dos recetores nucleares e o gene 
da Leucemia Promielocítica Aguda, (do inglês Promielocitic 
Leukemia – PML) codifica uma proteína reguladora da 
apoptose, senescência, resposta à infeção viral e stress 
oxidativo. Em condições normais, o RARA, quando ligado 
ao ácido retinóico, promove a diferenciação mieloide, 
enquanto o gene de fusão inibe a transcrição de genes 
envolvidos na maturação. 

A LPA é identificável morfologicamente e deve existir um 
elevado grau de suspeição de forma a permitir o 
tratamento precoce destes doentes. 

Caso clínico: Mulher de 60 anos, seguida no IPO – Porto 
por carcinoma ductal invasor da mama direita submetida 
a quimioterapia e, que em dezembro 2020, por pancitopenia 
e história de hipertrofia gengival e gengivorragias com 4 
meses de evolução, com aumento dos D – Dímeros, 
realizou medulograma que revelou uma medula óssea 
hipocelular, infiltrada por 72% de células blásticas com 
corpos de AUER, compatível com LPA.

O recurso a técnicas de hibridização fluorescente in situ 
(FISH) permitiu classificar este caso como uma LPA com t 
(15; 17) (q24; q21) com gene de fusão PML – RARA, 
também detetado por RT-PCR, do tipo bcr3.

A imunofenótipagem da MO caracterizou uma população 
de células blásticas, com expressão sCD3-, cCD3-, CD4-/+, 
CD7-, CD9+, CD10-/+ (18%), CD11b-, CD13+/++, CD14-/+, 
CD15-/+, CD16, CD19-, CD22-, CD25-/+, CD33+, CD34-/+, 
CD35-, CD36, CD38+, CD42b-/+, CD56-, CD61-, CD64+, 
CD71-, CD105-, CD117+, CD123+, CD300e-/+, HLADR-, 
MPO+, NG2-, TdT-, que confirma a presença de blastos 
com imunofenótipo mieloide, compatível com uma LPA.

Comentários/Conclusão: O tratamento com drogas quimio- 
terápicas pode resultar num aumento do risco para 
síndrome mielodisplásica (SMD) e/ou leucemia mieloide 
aguda (LMA). Existe evidência que tanto os agentes 
alquilantes, os inibidores da topoisomerase e os inibidores 
Poli(ADP-ribose) polimerase (PARP) aumentam o risco de 
desenvolver SMD e LMA, assim como a radioterapia. 

A coagulopatia associada à LPA constitui uma das compli-
cações mais temidas e pode evoluir para coagulação 
intravascular disseminada (CID). Desde a introdução do 
tratamento com ácido transretinóico (ATRA) associado à 
quimioterapia, a LPA tornou-se numa das leucemias de 
melhor prognóstico. 

Para o diagnóstico, prognóstico e monitorização da LPA é 
importante a integração dos resultados das várias áreas 
de diagnóstico laboratorial, como a citomorfologia, a 
imunofenotipagem e genética.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de interesses.
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1º Autor: Lucas Biaggini
Afiliação: Instituto Português de Oncologia de Coimbra - 
Francisco Gentil-E.P.E

Co-autores e afiliações: Jorge Reis, Nuno Oliveira, Filipa 
Freitas, Tânia Branquinho, Ana Paiva, Joana Diamantino, Luís 
Nina

A Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) é a leucemia 
aguda mais comum nos adultos, correspondendo a cerca 
de 90% dos casos. Apesar dos avanços recentes na 
compreensão da sua patofisiologia e biologia tumoral, os 
fatores de risco associados a esta patologia ainda não são 
completamente conhecidos, bem como a sua associação 
com outras neoplasias. Relatamos um caso de diagnóstico de 
novo de LMA em uma doente de 77 anos que se encontrava 
em acompanhamento na nossa instituição por Carcinoma 
Invasivo da Mama. No momento do diagnóstico de LMA, a 
doente não havia sido submetida a nenhum tipo de 
tratamento de quimioterapia ou radioterapia, tendo 
apenas sido sujeita a mastectomia total direita com 
biópsia de gânglio sentinela. Por indicação para início de 
hormonoterapia adjuvante, foi realizado estudo analítico, 
que evidenciou pancitopenia, sendo efetuado mielograma 
que evidenciou presença de blastos de linhagem mielóide, 
estando atualmente em fase de estadiamento para início 
de terapêutica. Embora existam alguns relatos de casos de 
LMA síncrona com carcinoma da mama na literatura, estes 
são bastantes escassos, desconhecendo-se a existência de 
mecanismos moleculares comuns às duas doenças.

Declaração de conflito de interesses: O 1º autor conta com 
o patrocínio de Binding Site Portugal para os custos de 
inscrição no evento.
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Co-autores e afiliações: Filipa Silva (Serviço de Patologia 
Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E) Gina Marrão (Serviço 
de Patologia Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E), Ana 
Bento Pinto (Serviço de Patologia Clínica; Centro Hospitalar 
Leiria, E.P.E), Yuliya Sydor (Serviço de Patologia Clínica; 
Centro Hospitalar Leiria, E.P.E), Ricardo Castro (Serviço de 
Patologia Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E)

Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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A CITOMETRIA DE FLUXO NO DIAGNÓSTICO DA LEUCEMIA 
AGUDA DE FENÓTIPO MISTO – UM CASO CLÍNICO

1º Autor: Silvia Freitas Arroja
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar 
Vila Nova de Gaia e Espinho E.P.E.

Co-autores e afiliações: Pedro Bastos Gouveia (Serviço de 
Patologia Clínica do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa); 
Bruno Fernandes, Inês Godinho, Maria Emília Sousa, Carlos 
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Introdução: A leucemia aguda de fenótipo misto (MPAL) é 
um subtipo raro de leucemia aguda com características 
mieloides e linfoides, que não pode ser classificado como 
pertencente a uma única linhagem hematopoiética. Representa 
menos de 1% dos casos de leucemias agudas e apresenta 
prognóstico menos favorável que a leucemia mieloide 
aguda (LMA) ou a leucemia linfoide aguda (LLA). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) refere-se a estes 
tumores no capítulo das leucemias agudas de linhagem 
ambígua, onde estão incluídas as leucemias agudas 
indiferenciadas e as MPAL. Existem dois algoritmos para 
classificação das MPAL com base nos marcadores imuno- 
fenotípicos específicos de linhagem das células neoplásicas, 
determinados por citometria de fluxo (CF) ou imunohisto- 
química, um proposto pelo grupo de classificação imunológica 
de leucemias “European Group for Immunological Characteri- 
zation of Acute Leukemias” (EGIL) e o outro, na mais recente 
revisão de neoplasias de origem linfoide, publicada pela OMS.

Caso clínico: Apresentamos um caso clínico de um homem 
de 31 anos que no contexto de uma dor abdominal realizou 
um hemograma que revelou anemia, trombocitopenia e 
leucocitose, com presença de cerca de 90% de blastos, 
tendo sido encaminhado para o IPO-Porto por suspeita de 
Leucemia Aguda.

A caracterização imunofenotípica do sangue periférico 
detetou uma população de 93,52% de células blásticas, 
com expressão sCD3-, cCD3-, CD4-, CD7-, CD9-/++, 
CD10-/+ (18%), CD11b-, CD13+, CD14-, CD15-/+, CD19+, 
CD20-, CD22+, CD24+/++, CD25-/+, CD33+, CD34-/++, 
CD35-, CD36-, CD38+/++, CD42b-, CD56-, CD58+++, 
CD61-, CD64-, CD66c+, CD71-/+, CD79a+, CD81+/++, 
CD105-, CD117-, CD123+, CD304-/+ (38%), HLADR+, 
cIgM+, sIgM-, MPO-/+(40%), NG2-/+, TdT+, sem expressão 
de cadeias leves, imunofenótipo compatível com uma 
MPAL linfoide B e mieloide. O recurso a técnicas de 
citogenética permitiu classificar este caso como uma 
MPAL com t (9; 22) (q34.1; q11.2) e os estudos moleculares 
demonstraram a transcrição BCR-ABL1 (cromossoma 
Filadélfia positivo ou Ph +).  

Conclusão: As células blásticas de MPAL expressam 
marcadores imunofenotípicos multilinhagem e podem 
expressar fenótipos B, T ou mieloide. A maioria das MPAL 
apresenta fenótipo linfoide B – mieloide (em cerca de 2/3 
casos), e o imunofenótipo linfoide T – mieloide é a segunda 
apresentação mais comum e o imunofenótipo linfoide B – 
linfoide T ou linfoide B – linfoide T – mieloide é raro. 

Em termos genéticos, a classificação de MPAL inclui duas 
entidades distintas: MPAL com rearranjos KMT2A e MPAL 
com t (9; 22) (q34.1; q11.2); BCR-ABL1. É fundamental 
definir o paciente Ph+ uma vez que ao tratamento destes 
doentes deve adicionado um inibidor de tirosina cínase.

A imunofenotipagem por CF é essencial para o diagnóstico 
de MPAL e depende do painel de marcadores utilizado. É 
importante que os painéis de CF incluam os marcadores 
específicos de linhagem, incluindo os marcadores 
citoplasmáticos, para a identificação e categorização da MPAL.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflitos de interesse.
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LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA ENCONTRADA 
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Co-autores e afiliações: Miriam Sousa, Marlene Pires, Nídia 
Neves, Ana Vicente, Nuno Canhoto.
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Introdução: A Leucemia Mieloide Crónica (LMC) é uma 
neoplasia mieloproliferativa caracterizada pela produção 
desregulada e proliferação descontrolada de granulócitos 
maduros e em maturação. Está associada à fusão de dois 
genes, BCR e ABL1, resultando no gene de fusão 
BCR-ABL1. Essa fusão anormal resulta de uma translocação 
recíproca entre os cromossomas 9 e 22, t(9;22)(q34;q11), 
que dá origem a um cromossoma 22 anómalo, chamado 
de cromossoma Filadélfia (Ph). Normalmente, este tipo de 
Leucemia ocorre em adultos com 40 a 60 anos de idade. 
Suspeita-se mais frequentemente de LMC com base em 
hemograma completo anormal obtido de modo incidental. 
De seguida, descreve-se um caso clínico de LMC num 
adulto de 26 anos, sendo um achado laboratorial incomum.

Caso clínico: Homem de 26 anos, caucasiano, com infecção 
a SARS-CoV-2 na semana anterior, recorreu ao Serviço de 
Urgência por quadro clínico de tosse seca, associada a 
vómitos e cefaleias. Negou febre, mialgias, odinofagia ou 
outras queixas médicas. Sem outros antecedentes 
pessoais, tendo sido vacinado com 2 doses – 1ª Pfizer e 2ª 
Comirnaty. Analiticamente: Hb 9.0g/L, Leucócitos 
347.000/µL, Neutrófilos 37%, Linfócitos 2%, Monócitos 
4%, Eosinófilos 6%, Basófilos 1%, Metamielócitos 28%, 
Mielócitos 16%, Promielócitos 6%, Blastos 27%, Plaquetas 
240.000/µL, LDH 1482UI/L, PCR 43.77mg/L. Realizou-se 
Fosfatase Alcalina Neutrofílica que revelou uma baixa 
atividade. Foi internado na Unidade de Internamento 
Polivalente (UIP) com apoio da Hematologia Clínica com 
suspeita de neoplasia mieloproliferativa. Durante o 
internamento houve agravamento clínico e dos parâmetros 
inflamatórios, tendo iniciado citorredução com hidroxiureia. 
No 2º dia de internamento, realizou-se Mielograma que 
revelou celularidade aumentada, com uma relação M/E de 
81,3%. Relativamente à série Mieloide era hiperplásica 
(97,6% de celularidade), com acentuado aumento do 
componente granulocítico, salientando-se o aumento dos 
neutrófilos/bastonados, assim como dos basófilos e seus 
precursores. Foram observados raros elementos com 
sinais de displasia (hipogranulação citoplasmática, bem 
como raros neutrófilos com aspeto pelgeroide). A série 
eritroide apresentou-se bastante diminuída (1,2%) e sem 
alterações morfológicas aparentes. Na série megacariocítica 
salientou-se um número aparentemente aumentado, com 
predomínio de megacariócitos de pequeno volume e com 
hipolobulação nuclear. A amostra de medula óssea 
apresentava aspetos morfológicos compatíveis com LMC. 
Foi realizada a pesquisa do gene de fusão BCR-ABL 
(p210) por PCR em tempo que real, que foi positiva. O 
doente iniciou terapêutica com Imatinib e houve melhoria 
clínica e dos parâmetros inflamatórios, tendo no momento 
da alta médica, decrescido a Leucocitose (347.000/µL > 
139.200/µL) e diminuído a LDH (1482 > 602UI/L). Este 
doente, embora se tenha apresentado com sintomas 
associados a doença infecciosa, apresentava uma hiper-
leucocitose marcada com mielemia, pelo que a hipótese 
diagnóstica de neoplasia hematológica, nomeadamente 
LMC, deveria ser considerada.

Conclusão: Apesar de ser uma doença com maior incidência 
em indivíduos na faixa etária de 40 a 60 anos, pode surgir 
em qualquer idade. Devido ao diagnóstico assertivo, 
apoiado pela Hematologia Laboratorial, foi possível iniciar 
a terapêutica precoce e dirigida com inibidores da tirosina 
quinase, o que permitiu melhorar o prognóstico do doente.

Declaração de conflito de interesses: Nenhum dos autores 
ou co-autores tem qualquer conflito de interesse a declarar.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: O Staphylococcus lugdunensis pertence ao 
grupo dos Staphylococcus coagulase-negativos (SCN) e, 
tal como os restantes, é um microrganismo comensal da pele. 
No entanto, desde 2008 vários estudos foram publicados 
sobre a importância do isolamento do S. lugdunensis uma 
vez que está associado a infeções graves, que se assemelham 
clinicamente às infeções provocadas por Staphylococcus 
aureus. As infeções por S. lugdunensis mais comuns são as 
infeções da pele e tecidos moles. Para além disso, este 
microrganismo pode também ser causador de infeções 
mais severas como bacteriémias e endocardite infeciosa. 

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo caraterizar 
os isolamentos de S. lugdunensis de todas as amostras 
recebidas no Laboratório de Microbiologia durante o 
período compreendido entre 2011 e 2021. 

Resultados: Durante o período considerado foram 
isolados 258 S. lugdunensis. A grande maioria dos 
isolamentos ocorreu em amostras de exsudados purulentos 
superficiais e profundos e de biópsias. Relativamente a 
essas infeções, cerca de 19% estavam associadas a doença 
vascular periférica, como o pé diabético, 20% resultaram 
de complicações pós-cirúrgicas e 14% estavam associadas 
a cateteres e próteses. Em relação à sensibilidade aos 
antibióticos, apesar de 75% dos isolados ser resistente à 
Benzilpenicilina, 91% revelou ser sensível à Oxacilina. 
Quanto aos restantes fármacos, a grande maioria dos S. 
lugdunensis revelou ser sensível aos antibióticos testados, 
nomeadamente: Clindamicina e Eritromicina 83%, Tetraciclina 
94%, Trimetoprim/Sulfametoxazol 98% e Vancomicina e 
Linezolide 100%.

Conclusão: Esta revisão pretende reforçar o papel do S. 
lugdunensis como microrganismo patogénico e alertar 
para a necessidade de proceder à identificação até à 
espécie dos SCN em determinadas amostras como 
amostras purulentas e hemoculturas de forma a valorizar 
os verdadeiros patogénicos.

Declaração de conflito de interesses: Os autores não têm 
conflitos de interesse a declarar.
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NEURON-SPECIFIC ENOLASE E HEMÓLISE EM DOENTES 
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Introdução: A Neuron-specific enolase (NSE) é a subunidade-γ 
da enzima glicolítica fosfopiruvato hidrolase, presente no 
citoplasma de neurónios e células neuroendócrinas, sendo 
um importante marcador tumoral em neoplasias destes 
tecidos. O carcinoma do pulmão de pequenas células e o 
neuroblastoma são duas das principais neoplasias associadas 
ao aumento do valor sérico de NSE, sendo o seu dosea-
mento útil na sua monitorização.
O NSE é libertado aquando da lise celular, inclusive dos 
eritrócitos, pelo que o seu doseamento é afetado pela 
hemólise. Sabe-se que a hemólise representa uma das 
principais fontes de erro na fase pré-analítica, sendo 
considerada responsável por cerca de 50% dos erros 
pré-analíticos em alguns estudos. Alguns autores propõe uma 
correção dos valores medidos de NSE em função da hemólise.
Objetivos e Metodologia: Avaliar a correlação entre os 
valores de índice de hemólise (IH) e o doseamento do NSE 
em doentes com neoplasia do pulmão ou neuroendócrina. 
Estudo observacional retrospetivo realizado com recurso 
a dados laboratoriais e clínicos recolhidos dos processos 
de doentes acompanhados de janeiro de 2017 a dezembro 
de 2021, com recurso ao software Clinidata XXI e Sclinico. 
Os critérios de inclusão foram os seguintes: (1) doentes 
com idade superior a 18 anos; (2) doentes com diagnóstico 
de neoplasia do pulmão ou neuroendócrina; (3) com pelo 
menos dois doseamentos de NSE e de IH. O NSE foi 
doseado através de ensaio de eletroquimioluminescência 
(ECLIA) no equipamento Cobas e602 (Roche Diagnostics®). 
O índice de hemólise (IH) foi analisado no equipamento 
Cobas c702 (Roche Diagnostics®) e foi calculado com 
base na medição da absorvância em 570 nm e 600 nm. A 
análise dos dados foi realizada com recurso ao Microsoft 
Excel 2016 (Microsoft Corporation, Redmont, WA, USA).
Foi avaliada a correlação entre o NSE e o IH e aplicada a 
fórmula de correção descrita por Charlotte J. e colegas.
Resultados: Foram incluídos 37 doentes (27 do sexo 
masculino e 10 do sexo feminino), com média de idades de 
66.9 anos. A neoplasia mais frequente foi o adenocarcinoma 
do pulmão (64.9%), seguida dos tumores neuroendócrinos 
(13.5%). A mediana dos valores de NSE foi 15 (P25= 12, 
P75= 19) ng/mL e do IH 9 (P25= 6, P75= 20). Verificou-se 
a existência de uma correlação entre o valor de NSE e IH 
(rho de Spearman 0.3, p< 0.001). 
Observaram-se 3 casos com valores de NSE muito elevados, 
confirmando-se nos respetivos processos clínicos a 
existência de doença ativa. Nos restantes, a aplicação da 
fórmula descrita por Charlotte J. e colegas, que subtrai 0.3 
ng/dL ao valor de NSE por cada unidade de IH, corrigiu a 
maioria dos valores aberrantes (que não correspondiam a 
recidiva clínica) para os valores de base de cada doente, 
minimizando o efeito da hemólise.
Conclusões: Este trabalho vem corroborar o impacto 
significativo do IH no doseamento de NSE. Tratando-se de um 
marcador tumoral, um doseamento elevado não-expectável 
pode despoletar investigação desnecessária e invasiva 
para o doente, podendo ser na realidade um falso positivo. 
Para minimizar este erro, sugere-se que um doseamento 
de NSE seja sempre acompanhado da determinação do IH. 
Adicionalmente, poderá ser aplicada uma fórmula de 
correção, sendo que a fórmula utilizada neste trabalho foi 
validada apenas para as determinações realizadas nos 
equipamentos Roche Diagnostics®.
Declaração de conflito de interesses: Os autores não têm 
conflito de interesses a declarar.
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STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS PHARYNGIS: DA 
COMENSADALIDE AO EMPIEMA
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Leiria, E.P.E

Co-autores e afiliações: Filipa Silva (Serviço de Patologia 
Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E) Gina Marrão (Serviço 
de Patologia Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E), Ana 
Bento Pinto (Serviço de Patologia Clínica; Centro Hospitalar 
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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A IMPORTÂNCIA DOS TESTES SEROLÓGICOS NO DIAGNÓS- 
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Rosa Soares, Márcia Almeida, Helder Alves, Joni Mota, Mohsen 
Rostami, Paula Gama, Carlos Cortes

Introdução: A infeção por SARS-CoV-2 em crianças, na 
maioria dos casos, manifesta-se com sintomas ligeiros, 
sendo que em muitas situações são assintomáticas. Com o 
início da pandemia por SARS-CoV-2 na Europa surgiram 
os primeiros relatos de casos de doença de Kawasaki 
incompleta ou de síndromes de choque tóxico associadas 
à infeção por SARS-CoV-2. Esta condição foi designada de 
síndrome inflamatório multissitémico na criança (“multi-
system inflammatory syndrome in children” – MIS-C) e afeta 
<1% das crianças com infeção por SARS-CoV-2 confirmada.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é dar um exemplo de 
como o serviço de patologia pode contribuir para a 
melhoria do diagnóstico e rapidez de encaminhamento 
dos doentes. A propósito de um tema tão atual como as 
infeções por SARS-CoV-2 nos doentes pediátricos.

Discussão: A MIS-C trata-se de uma condição que necessita 
de tratamento diferenciado, muitas vezes com necessidade 
de apoio da unidade de cuidados intensivos pediátricos, 
sendo muito importante a celeridade no diagnóstico, 
principalmente nas unidades hospitalares que não 
possuem estes serviços diferenciados.

Na definição de casos de MIS-C um dos critérios funda-
mentais é a exposição ou infeção prévia ao SARS-CoV-2. 
A MIS-C ocorre entre 3 a 4 semanas após a infeção por 
SARS-CoV-2. Quando o doente é assintomático durante a 
infeção inicial, e a sua família não relata qualquer contexto 
epidemiológico que faça suspeitar de infeção prévia é 
difícil estabelecer este diagnóstico, uma vez que os testes 
moleculares de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) e 
os de antigénio, na maioria dos casos, são negativos 
passadas 3 a 4 semanas. Nestas situações os testes 
serológicos são os que nos vão confirmar a infeção passada 
por SARS-CoV-2. Neste contexto, surge uma alteração no 
paradigma da importância dos testes serológicos. 

Uma vez que não há seroconversão numa fase inicial, não 
existe interesse na utilização destes testes no diagnóstico 
de fase aguda. E após a infeção, o seu uso centra-se 
sobretudo em estudos que acompanham a resposta 
imunitária e estabelecem a relação entre a seroprevalência 
e imunidade, não havendo a preocupação de rapidez na 
disponibilização de resultados.

Com o surgimento de casos de MIS-C, a importância na 
celeridade da resposta tornou-se evidente, uma vez que 
se tratam de resultados essenciais para o diagnóstico. 
Após a tomada de conhecimento desta situação, o Serviço 
de Patologia Clínica alterou procedimentos internos com o 
fim de ir ao encontro da necessidade de rapidez de 
resposta do Serviço de Pediatria. Contribuindo, desta 
forma, para a celeridade do diagnóstico, permitindo o 
encaminhamento precoce dos doentes para unidades 
hospitalares diferenciadas.

Conclusões: O diálogo do Serviço de Patologia Clínica 
com os restantes serviços hospitalares é de enorme 
importância. Este é um exemplo de uma situação em que 
o diálogo entre serviços revelou uma necessidade e 
conduziu à alteração de procedimentos internos que 
permitiram maior brevidade de resposta e desta forma, 
rapidez no diagnóstico e encaminhamento de doentes 
para cuidados diferenciados.

Declaração de conflito de interesses: Declaro que não 
tenho qualquer conflito de interesses.
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Reconhecido como uma entidade na Classificação de 2016 
da OMS de Tumores Hematopoiéticos e Tecidos Linfóides, 
o linfoma folicular do tipo pediátrico (LFTP) é um linfoma 
folicular nodular raro que afeta principalmente crianças e 
jovens adultos saudáveis. A apresentação clínica caracteri-
za-se pelo aparecimento súbito de uma adenomegalia 
isolada, na região da cabeça e pescoço, sem sintomatologia 
sistémica, apresentando maior incidência no género 
masculino. Até á data, não estão descritos fatores de risco 
conhecidos nem associação com imunodeficiência ou 
infeções víricas. Cursa com um excelente prognóstico 
apenas com a excisão do gânglio afetado. Por definição o 
diagnóstico é histológico, imunocitoquímico e molecular. 
Apresentamos dois casos clínicos.

Caso 1 - rapaz, 18 anos, previamente saudável, com uma 
adenomegalia cervical única, não dolorosa, de cerca de 20 
mm cujo achado foi incidental. 

Caso 2 - rapaz, 13 anos, sem antecedentes pessoais de 
relevo, que após a segunda dose da vacinação contra 
COVID-19 desenvolveu múltiplas adenopatias dispersas 
que regrediram espontaneamente. No entanto, um mês 
depois surge uma adenomegalia submandibular direita, 
ecograficamente suspeita.

Em ambos os casos procedeu-se a uma biópsia ganglionar 
por agulha fina para diagnóstico citológico e, com envio 
de material para imunofenotipagem por citometria de 
fluxo e citogenética molecular por FISH. Nos dois casos, a 
imunofenotipagem sugeria tratar se de um Linfoma B de 
células grandes com fenótipo compatível com Linfoma de 
Burkitt (LB). Na citologia de ambos o caso a população 
observada coadunava-se mais com um linfoma B difuso de 
grandes células (LBDGC) ou eventualmente um linfoma 
folicular de alto grau (LF). No estudo por FISH não foram 
detetados rearranjos nos genes MYC, BCL2, BCL6 ou IRF4 
na amostra de ambos os casos. As adenopatias foram 
excisadas com um diagnóstico provável de LFTP ou 
LBDGC. No exame histológico confirmou-se o diagnóstico 
de LFTP. 

Não encontrámos na literatura descrita qualquer relação 
de causalidade clara entre a vacinação contra COVID-19 e 
o aparecimento de doenças linfoproliferativas

A abordagem citológica/imunofenotípica/molecular desta 
entidade em ambos os casos é sobreponível e parece 
definir um padrão característico, que poderá, eventualmente, 
permitir, numa primeira abordagem, a suspeição deste 
diagnóstico.

Serão necessários estudos mais alargados para 
estabelecer o papel destas metodologias no diagnóstico 
desta patologia.

Declaração de conflito de interesses: Os autores não têm 
conflito de interesses a declarar.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Aggregatibacter aphrophilus é um cocobacilo gram negativo 
fastidioso, comensal da cavida oral e pertencente ao grupo 
HACEK. Está maioritariamente associado a endocardites. No 
entanto, já foi isolado algumas vezes em infeções 
cranianas e cervicais (sinusite, otite, epiglotite, ventriculite, 
abcessos no espaço epidural ou cranianos e pulmonares 
(pneumonias, empiemas e abcessos pulmonares). A sua 
disseminação hematogénica pode resultar em artrite 
séptica, osteomielite vertebral, espondilodiscite, celulite, 
endoftalmite e infeções intra-abdominais.

Apresentamos um caso clínico de um doente de 55 anos, 
com antecedentes pessoais de infeção dentária tratada e 
que abitava com cães. Referia queixas álgicas cervicais 
com vários dias de evolução até ser admitido no SU por 
estado de confusão e hemiparesia esquerda. Por RM 
objetivou-se lesão expansiva intra-axial talâmica direita. 
Após intervenção cirúrgica para colheita de exsudado 
isolou-se Aggregatibacter aphrophilus. Uma das hemoculturas 
colhidas veio a confirmar o mesmo agente. O doente foi 
tratado com antibioterapia de largo espetro, no entanto 
não se evitou um internamento alargado. A associação 
com a infeção dentária ou à transmissão por via canina 
ficou por esclarecer.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflitos de 
interesse
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CAPNOCYTOPHAGA SPUTIGENA: UM CASO DE PNEUMONIA 
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Introdução: Capnocytophaga é um bacilo gram-negativo 
de crescimento lento, incluído na microbiota orofaríngea 
humana. Está associado a infeções superficiais por morde-
duras de animais e de humanos, mas também bacteriémia, 
principalmente em doentes imunocomprometidos e 
esplenectomizados. Os casos reportados de pneumonia 
por C. sputigena são raros, não só pela dificuldade de 
valorização do seu isolamento em amostras respiratórias, 
uma vez que faz parte da microbiota oral, como também à 
necessidade de incubação prolongada das placas de 
gelose por ter um crescimento lento (2-4 dias). 

Apresenta-se um caso clínico de pneumonia por C. sputigena 
e pretende-se alertar para a existência de microrganismos 
raros e, também, para a necessidade de realizar o Teste de 
Sensibilidade aos Antibimicrobianos (TSA) para orientação 
terapêutica devido à elevada frequência de resistência aos 
Beta-lactâmicos, Aminoglicosídeos e Fluoroquinolonas.

Caso clínico: Doente do sexo masculino, 60 anos, e com 
múltiplas comorbilidades, destacando-se Diabetes 
mellitus tipo 2 e Doença renal crónica. Recorreu ao Serviço 
de Urgência (SU) por dispneia com hipoxémia, tendo sido 
internado por pneumonia intersticial por SARS-CoV-2 
(com 2 doses de vacina da Pfizer nos últimos 6 meses) 
com insuficiência respiratória tipo 1, DRC exacerbada e 
rabdomiólise.

Analiticamente apresentava as seguintes alterações: Hb 
10,6g/dL, Leuc 12.740, AST 123U/L, ALT 55U/L, Ureia 370 
mg/dL, Creatinina 3,17 mg/dL, CK 1590 mg/dL, PCR 8,2 
mg/dL e Procalcitonina 1,7ng/mL. A TAC de tórax apresentava 
achados sugestivos de pneumonia intersticial por 
SARS-Cov2 e a cultura inicial das secreções brônquicas e 
hemoculturas foram negativas, bem como a pesquisa de 
vírus sincitial respiratório (VSR) e vírus influenza A e B, e 
antigenúria para Streptococcus pneumoniae e Legionella 
pneumophila. Pelo agravamento do estado clínico foram 
pedidos novos examens culturais com amostra 
respiratória por aspirado traqueal, que foram positivos 
para Capnocytophaga sputigena (critério de Murray e 
Washington) com crescimento de colónias ao fim de 48h, 
sendo o microrganismo identificado pelo ViteK MS.

Assumiu-se um quadro de sobreinfeção bacteriana, que 
justificou a alteração da antibioterapia, de acordo com o 
TSA, para para piperacilina/tazobactam, com posterior 
melhoria do estado clínico e dos parâmetros analíticos, 
tendo tido alta para o hospital da área de residência.

Conclusão: O caso evidencia a importância da correta 
identificação dos microrganismos, permitindo a realização 
do TSA com orientação da terapêutica para C. sputigena 
resultando na melhoria do quadro clínico.

Declaração de conflito de interesses: “Os autores declaram 
não existir conflitos de interesse”
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

P 21     (Resumo 28)
IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE ANTI-
MICROBIANA PRECOCES NA SÉPSIS: UM CASO CLÍNICO

1º Autor: Joaquim Jorge Faria Ribeiro de Freitas
Afiliação: Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

Co-autores e afiliações: Hugo Macedo, Maria Silva, Pedro 
Gouveia, Sílvia Mendes, Bruno Costa, Vanessa Pereira, Marvin 
Oliveira, Mariana Viana e Maria Calle - Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa.

Contexto: O equipamento Accelerate Pheno® System 
(APS) funciona no nosso centro hospitalar desde 2021 
com o objetivo de fornecer de forma rápida a identificação 
e o perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos (em 90 
minutos e 7 horas, respetivamente) de agentes causadores 
de bacteriémia em doentes com quadro clínico de sépsis. 
O APS utiliza uma tecnologia de hibridação in-situ para a 
deteção e identificação do agente e análise celular morfo-
cinética para obtenção do perfil de suscetibilidade aos 
antimicrobianos.

Descrição do Caso Clínico: Um homem de 64 anos foi 
admitido no Serviço de Urgência por febre e hematúria. O 
exame físico confirmou aumento de temperatura corporal, 
sem outros sinais ou sintomas objetivados. Do estudo 
analítico inicial destacou-se a presença de leucocitose 
moderada, com neutrofilia e Proteína C-reativa aumentada. 
O sedimento urinário revelou, aproximadamente, 50 
leucócitos por campo de ampliação de 400x. Foram 
também colhidas amostras de urina e sangue para urocultura 
e hemoculturas, respetivamente. O estado clínico do 
doente agravou rapidamente, com necessidade de admissão 
na UCI, com o diagnóstico presuntivo de urossépsis. Foi 
iniciada antibioterapia com Ceftriaxone, que por ausência de 
melhoria clínica foi posteriormente escalada para Meropenem. 
Todas as garrafas de hemocultura colhidas (3 no total) 
positivaram cerca de 24h após colheita. Dada a gravidade 
do quadro clínico, uma das garrafas de hemocultura foi 
testada no equipamento APS, onde foi identificado agente 
Klebsiella spp., com perfil de suscetibilidade antimicrobiana 
compatível com uma Klebsiella spp. produtora de 
beta-lactamases de espectro estendido - apresentava 
resistência a cefalosporinas de terceira geração e 
suscetibilidade à Piperacilina-Tazobactam, Carbapenemos 
e Aminoglicosídeos. De acordo com o protocolo do 
laboratório, foi realizada a sementeira de cada garrafa de 
hemocultura em meios de cultura sólidos MacConkey Agar 
(MAC), Chocolate Agar e chromID  CPS® Elite. De forma 
inesperada, todas as placas de MAC apresentaram cresci-
mento de colónias sugestivas de bacilo Gram negativo 
fermentador de lactose, bem como de colónias sugestivas 
de um outro bacilo Gram negativo, não fermentador de 
lactose. Deste modo, foi levantada a hipótese da presença de 
um agente o�-panel do APS. Os clínicos da UCI discutiram 
os resultados preliminares com o laboratório e decidiram 
manter antibioterapia com Meropenem e não de-escalar a 
mesma para Piperacilina-Tazobactam. O estudo completo 
dos dois tipos de colónias revelou tratarem-se ambas de 
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, com o mesmo 
perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos. 

Discussão: O APS emite a notificação Monomicrobial 
quando existe uma baixa probabilidade de se identificar 
outra bactéria ou levedura por metodologia alternativa. 
Neste caso clínico, a notificação Monomicrobial foi emitida 
no relatório preliminar do teste, sugerindo a confiabilidade 
dos resultados. Este caso promoveu uma discussão sobre 
como os resultados provenientes do APS devem ser 
interpretados de forma a ajustar precocemente a terapêutica 
antimicrobiana. A notificação Monomicrobial é, agora, um 
marco relevante no momento de avaliar os resultados do APS.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflitos de 
interesses a declarar

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: Actinomyces spp. são bacilos gram-positivos, 
anaeróbios facultativos, pertencentes à flora comensal dos 
tratos respiratório superior, gastrointestinal e urogenital. A 
espécie Actinomyces odontolyticus foi isolada pela 
primeira vez em 1958, tendo sido documentados até à 
data cerca de 46 casos de infeção por este agente, maiori-
tariamente em doentes imunossuprimidos, com infeções 
dentárias e com hábitos etílicos marcados. Estas infeções 
podem ter origem em diferentes focos, incluindo as 
regiões abdominal, mediastínica, sistema respiratório e 
cardiovascular; porém, a bacteriemia também está descrita.

Caso clínico: Homem, 51 anos, caucasiano, autónomo, sem 
antecedentes pessoais de relevo, exceto hábitos etílicos 
marcados e tabagismo. Sem medicação habitual. Recorreu 
ao serviço de urgência por dispneia e dor abdominal 
pós-prandial a nível do hipocôndrio esquerdo, com 7 dias 
de evolução. Negou febre, tosse, dor torácica, palpitações 
ou alterações gastrointestinais. Ao exame objetivo 
apresentava-se hipotenso, com má perfusão periférica e 
baixa saturação de oxigénio, tendo-se iniciado ventilação 
não invasiva. Do estudo analítico realizado destaca-se: 
leucocitose (12.400/uL) com neutrofilia (10.100/uL), 
trombocitopenia (154.000/uL), creatinina 116 umol/L, 
ureia 7,7 mmol/L, ALT 529 UI/L, AST 610 UI/L, FA 95 UI/L, 
PCR 229.2 mg/L, NT-proBNP 6640 pg/mL, troponina I 
205,3 pg/mL e lactato 2,8 mmol/L. Foi colhido rastreio 
microbiológico. Do ecocardiograma realizado destaca-se 
a presença de dilatação das quatro câmaras cardíacas 
com depressão da função ventricular severa. O angio-TC 
torácico revelou um derrame pleural bilateral e áreas de 
densificação e consolidação parenquimatosa nos lobos 
inferiores. Foi internado no Serviço de Cardiologia com os 
diagnósticos de insuficiência cardíaca aguda com FEVE 
reduzida, infeção respiratória e disfunção multiorgânica. 
Foi iniciada antibioterapia empírica com amoxicilina/ácido 
clavulânico e claritromicina. 

Microbiologia: Dos frascos de hemocultura incubados no 
sistema BacT/ALERT® e sinalizados como positivos foi 
realizada subcultura em meio de Gelose de Sangue (GS), a 
qual foi incubada em aerobiose a 37ºC. Às 24h observou-se 
o crescimento de colónias esbranquiçadas, granulares e 
irregulares, identificadas como Actinomyces odontolyticus 
por espectrofotometria, utilizando o equipamento VITEK 
2®. Não foi possível a obtenção de teste de sensibilidade 
antimicrobiana (TSA).  

Após a disponibilização dos resultados a terapêutica foi 
mantida, com boa evolução clínica e analítica do doente.

Conclusões: À semelhança das restantes actinomicoses, a 
infeção por Actinomyces odontolyticus é rara, tendo como 
ponto de partida as membranas mucosas. A penicilina é o 
antibiótico de primeira linha no tratamento, sendo o risco 
de resistência aos beta-lactâmicos baixo. Apesar de não 
ter sido possível a obtenção de TSA, a identificação do 
agente causador de infeção permitiu a decisão de 
manutenção da terapêutica empírica, dado o conhecimento 
do baixo risco de resistência aos beta-lactâmicos por esta 
bactéria. Este caso demonstra o importante apoio do 
Serviço de Patologia Clínica no diagnóstico e orientação 
terapêutica dos doentes, principalmente em de infeção 
por agentes raros.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: Em dezembro de 2019 foram notificados os 
primeiros casos de uma doença que viria a ser designada 
de COVID-19, reconhecida pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como pandemia a 11 de Março de 2020. No 
âmbito das medidas para gestão da pandemia foram 
implementadas diretrizes para a testagem de indivíduos, 
que foram sendo adaptadas aos recursos disponíveis e à 
situação epidemiológica da COVID-19.

A última atualização da norma 019/2020 da Direção Geral 
da Saúde (DGS) definiu uma estratégia de testagem para 
SARS-CoV-2 para o contexto hospitalar. Indivíduos 
internados com resultado SARS-CoV-2 negativo deveriam 
realizar testes de rastreio da infeção por SARS-CoV-2, 
independentemente do estado vacinal, entre o 3º e o 5º 
dia após o teste de admissão hospitalar e, periodicamente 
de 5/5 ou 7/7 dias contados a partir do último teste, de 
acordo com o contexto de cada serviço/instituição e com 
o Grupo de Coordenação Local do Programa Nacional de 
Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos 
Antimicrobianos (GCLPPCIRA). Na instituição onde 
trabalho foi publicada a operacionalização desta norma, 
determinando a realização de testes de rastreio 
SARS-CoV-2 entre o 3º e o 5º dia após o teste de admissão 
hospitalar e, periodicamente a cada 7 dias contados a 
partir do último teste.

Objetivos e Metodologia: Pretendeu-se avaliar a 
adequação da prescrição de testes de rastreio 
SARS-CoV-2 às orientações publicadas pela instituição 
para os doentes internados, no período de 1 a 4 de 
fevereiro de 2022. Os dados foram obtidos através da 
consulta dos processos dos doentes no sistema de gestão 
laboratorial e a análise estatística realizada com recurso 
ao Excel.

Resultados: Durante o período avaliado foram identificados 
155 pedidos de teste de rastreio SARS-CoV-2 provenientes 
do internamento. Observou-se que 54% dos testes de 
rastreio realizados não foram prescritos de acordo com as 
recomendações da instituição.

Conclusões: Os testes moleculares de amostras nasofaríngeas 
para SARS-CoV-2 são testes diagnósticos com elevada especi-
ficidade e sensibilidade. No entanto, a disseminação viral de 
SARS-CoV-2 nas amostras respiratórias pode não ser 
consistente ao longo da infeção e apesar de referido na 
literatura que a quantidade de vírus é maior na primeira 
semana de infeção, algumas publicações referem uma taxa de 
resultados falsos negativos que pode variar entre 11 a 40%. 

A probabilidade de detetar o vírus é muito baixa (0%) 
imediatamente após a exposição, aumenta (33%) 1 dia 
antes do início dos sintomas, é mais alta (62%) no dia do 
início dos sintomas, atingindo um máximo (80%) no dia 3 
dos sintomas. É, portanto, natural que a testagem dos 
pacientes internados constitua uma preocupação após um 
teste inicial negativo e é uma das razões pelas quais a DGS 
recomenda às instituições de saúde a operacionalização 
de estratégias de testagem, assegurando a segurança do 
paciente e dos profissionais de saúde e fazendo uma 
gestão eficiente dos recursos de testagem disponíveis. 

POSTERSTRABALHOS

Os resultados obtidos mostraram que os doentes internados 
estão a ser submetidos a um excesso de testes de rastreio 
SARS-CoV-2 e uma possível hipótese explicativa poderá 
ser o aparecimento de sintomas de novo, sem registo na 
informação clínica que é enviada ao laboratório. Esta 
avaliação alerta-nos para a necessidade de implementar 
medidas que visam melhorar a adequação da prescrição 
dos testes de rastreios SARS-CoV-2, tornando o processo 
de testagem mais eficiente.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de 
interesses.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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P 25     (Resumo 32)
VARIANTE PROLINFOCITÓIDE DE LINFOMA DO MANTO 
LEUCÉMICO NÃO NODAL – RELATO DE UM CASO 

1º Autor: Diogo Faria Paulino
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Co-autores e afiliações: Vanessa Lisboa (IPO Lisboa); 
Máriam Calú (IPO Lisboa); Carlos Severino (IPO Lisboa); 
Rui Barreira (IPO Lisboa)

Introdução: O linfoma do manto é caracterizado por uma 
proliferação monomórfica linfoide agressiva e incurável, 
no entanto existem variantes mais indolentes como a 
variante leucémica não nodal, em que há envolvimento 
medular e do sangue periférico, e por vezes esplénico, mas 
sem envolvimento ganglionar. A citomorfologia desta 
variante, na maioria dos casos, caracteriza-se por 
pequenas células, tipo células de leucemia linfocítica 
crónica. No entanto, estão descritos na literatura, linfomas 
do manto cujas células apresentam uma morfologia 
atípica, para além das variantes morfológicas classificadas 
pela OMS. Apresentamos um caso clínico de um linfoma 
do manto leucémico não nodal com uma citomorfologia 
prolinfocitóide.

Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 79 anos, com 
múltiplas comorbilidades. Referenciado por linfocitose 
desde 2016, de agravamento recente. Sem sintomas B ou 
outras queixas. Exame objetivo inocente, sem adenopatias 
nem organomegalias palpáveis. 

O hemograma apresentava: hemoglobina 15.8 g/dL, leucócitos 
70.9 x 103/uL, neutrófilos 2.13 x 103/uL, linfócitos 66.64 x 
103/uL, monócitos 0.71 x 103/uL, eosinófilos 1.42 x 103/uL, 
basófilos 0.0 x 103/uL, plaquetas 108 x 103/uL.

O esfregaço de sangue periférico apresentava 70% de 
células com morfologia prolinfocitóide. Células grandes, 
com cromatina moderadamente condensada, nucléolo 
proeminente, citoplasma escasso e basofílico.

Bioquímica: creatinina 3.25 mg/dL, ureia 189 mg/dL, ácido 
úrico 15.0 mg/dL, vitamina B12 1687 pg/mL, beta-2-micro-
globulina 8.38 ug/mL.

A imunofixação no soro revelou a presença de um componente 
monoclonal IgM Kappa. O mielograma mostrava uma 
amostra de medula óssea normocelular, infiltrada por 77% 
de células linfoides maduras, 1 a 2.5 vezes o tamanho do 
pequeno linfócito com moderada razão núcleo/citoplasma. 
Sem desvios maturativos ou alterações morfológicas nas 
restantes linhagens.

A fenotipagem por citometria de fluxo revelava uma população 
de linfócitos B de 69% (CD19+), dos quais 66% eram 
patológicos. Esta população patológica era caracterizada 
por ser de tamanho médio e com um fenótipo CD19+ / 
CD5+ / CD20+forte / CD23 heterogéneo / CD43+ / 
CD200 heterogéneo/ Lambda moderado /CD10- / 
CD79b- / CD38-, compatível com linfoma do manto, com 
fenótipo aberrante.

Por técnica de FISH foram analisados 220 núcleos e em 
31,8% foi encontrada a t(11;14) CCND1-IGH.

A biópsia osteomedular apresentava uma biópsia represen-
tativa da medula óssea, hipercelular, à custa de infiltração 
por células linfóides. Estas células eram CD20+, CD5+, 
CCND1+ e CD3-. 

Discussão: O linfoma do manto é uma doença com baixo 
sucesso terapêutico, associado a uma esperança média de 
vida de 3-5 anos. A variante leucémica não nodal habitual-
mente tem um curso mais indolente. As células do linfoma 
do manto leucémico ou de expressões leucémicas de 
linfoma do manto por vezes têm uma morfologia atípica. 
Existem raros casos descritos na literatura de variantes 
prolinfocitóides de linfoma do manto. Dada a semelhança 

da citomorfologia com a leucemia prolinfocítica, destacamos 
a importância da fenotipagem por citometria de fluxo e da 
citogenética no diagnóstico deste caso. O linfoma do 
manto distingue-se pelo aumento da ciclina D1 que resulta 
da translocação t (11;14) entre os genes da cadeia pesada da 
imunoglobulina (IGH) e da ciclina D1 (CCND1), característica 
que está ausente na leucemia prolinfocítica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
a inexistência de qualquer conflito de interesses.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse

61 XI CONGRESSO NACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA

P 26     (Resumo 33)
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CLÍNICA 

1º Autor: Sílvia Raquel Santos
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Co-autores e afiliações: Catarina Silva Araújo, Luís 
Albuquerque, Raquel Conde, Miguel Machado, Ricardo 
Fernandes, Aurélio Mesquita - Hospital de Braga

Introdução: O laboratório de patologia clínica desempenha 
um papel muito importante e de grande proximidade com 
as várias especialidades médicas e áreas desde os cuidados 
intensivos, internamento, consulta externa e, ainda, o 
serviço de urgência (SU). Atender aos diferentes pedidos 
e ajustar-se às solicitações de cada especialidade é um 
desafio. Porém, com as novas tecnologias de processa-
mento e análise de dados, o laboratório depara-se com o 
desafio da inovação informática, isto é, não se limita a ser 
um transmissor de resultados, mas a assumir o compromisso 
de fazer a primeira análise inferencial sobre os mesmos, e 
disponibilizar essa mesma informação para o clínico. 
Assim, o laboratório de Patologia Clínica contribui não só 
para a maior eficiência e produtividade, como também 
para a minimização de possíveis erros médicos.

Objetivos e Metodologia: Implementar no sistema 
Maxdata® as fórmulas matemáticas para o cálculo do 
Cálcio Corrigido, Índice de Saturação de Transferrina (IST), 
Índice de Produção de Reticulócitos (IPR), Rácio 
Proteínas/Creatinina (P/C) e Rácio Albumina/Creatinina 
(A/C) ambas em urina ocasional, e por fim a Taxa de 
Filtração Glomerular (TFG). De seguida, a disponibilização 
no software do Glintt® destes para a população adulta (≥ 18 
anos). Por fim, e com recurso ao Microsoft Excel® realizar a 
análise casuísta anual do número de cálculos efetuados, 
entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021 no Hospital de Braga.

Resultados: Na informatização dos diferentes parâmetros, 
optou-se por disponibilizar os mesmos desde que o 
médico requisitante incluísse no pedido todas as análises 
necessárias para o seu cálculo. Os resultados são 
disponibilizados automaticamente com a exceção da TFG, 
divulgada apenas se requisitada pelo clínico. O parâmetro 
mais vezes calculado foi o cálcio corrigido para o valor da 
albumina (n=23.196; 45.7%), desde que o pedido incluísse 
o cálcio total e a albumina. O IST foi o segundo parâmetro 
mais vezes apresentado (n=13.029; 25.7%), sempre 
quando solicitados o Ferro sérico e a Capacidade Total de 
Fixação do Ferro (CTFF) simultaneamente. O Rácio P/C 
(n=5.922; 11.7%) e o Rácio A/C (n=5.394; 10,6%) foram 
calculados sempre que os valores em dupla foram requeridos 
na mesma amostra. O IPR (n=2.274; 4.5%) foi apresentado 
sempre que requisitados o hemograma e a contagem de 
reticulócitos. Por último, a TFG foi o parâmetro menos 
vezes calculado (n=875; 1.7%), relembrando que o mesmo 
tinha que ser solicitado previamente, não bastando por 
isso o pedido isolado do valor da creatinina. No caso do 
SU, apenas a TFG estava disponível a pedido no Glintt®, 
pois os restantes parâmetros não estão acessíveis, a 
menos que o médico faça um pedido extra-formulário ao 
laboratório.

Conclusões: O objetivo deste projeto foi alcançado, na 
medida em que, se incluíram na carteira de análises 
clínicas seis parâmetros que até então o médico tinha que 
calcular manualmente ou recorrendo a calculadoras. Desta 
forma, a economia de tempo foi algo a destacar, assim 
como a ausência de custos adicionais para o Hospital. O 
acesso a resultados anteriores para inferir o perfil basal do 
doente (p.e. TFG) foi extremamente útil na prática clínica. 
Outra vantagem que importa destacar, é a possibilidade 
de inserção destes parâmetros em protocolos pré-definidos 
como é prática habitual no Hospital de Dia. Num futuro, 
espera-se poder informatizar mais fórmulas essências e 
alargar a disponibilização à população pediátrica.

Declaração de conflito de interesses: Nenhum.
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Introdução: Em Novembro de 2021 foi notificada uma nova 
variante do SARS-CoV-2 na África do Sul e Botswana, 
Omicron (B.1.1.529). Posteriormente, a OMS classificou-a 
como variante de preocupação (VOC). Estudos efetuados 
concluíram que esta variante além de apresentar um maior 
número de mutações no gene S, tem um índice de trans-
missibilidade superior à variante Delta. Quanto à eficácia 
das vacinas, a possibilidade de reinfeções ou a severidade 
da doença são necessários estudos mais robustos.

Objetivo: Análise do aumento da incidência da VOC 
Omicron nas amostras respiratórias positivas para 
SARS-CoV- 2, exsudados da nasofaringe/orofaringe, 
colhidos por zaragatoa (ZNF), no período de um mês.

Métodos: Este estudo avaliou as amostras positivas 
colhidas de 27 de novembro a 27 de dezembro de 2021. As 
amostras foram testadas por um reagente para a deteção 
qualitativa do SARS-CoV-2 e de variantes do gene S (HV 
69/70 del, Y144 del, N501Y, E484K, P681H), por RT-PCR 
em tempo real. Os testes foram efetuados numa plataforma 
automatizada, de extração dos ácidos nucleicos e de 
RT-PCR em tempo em real. Os dados demográficos e de 
vacinação do grupo de estudo foram obtidos através da 
consulta do processo clínico.

Resultados: Foram analisadas 1131 amostras de ZNF positivas, 
de igual número de doentes. Em 490 amostras (43%) 
foram detetadas variantes do gene S, com cycle threshold 
(Ct) de 21,6 (média). Neste subgrupo do estudo, as idades 
estavam compreendidas entre os 0 e os 93 anos, idade 
média de 46 anos, sendo 54% do género feminino. Quanto 
à vacinação para a COVID-19: 60% pessoas tinham feito o 
esquema vacinal completo, 30,4% não estavam vacinadas 
e não foi possível obter informação sobre o estado vacinal 
de 9,6 % pessoas. A média de casos de amostras positivas 
para a variante S foi de 22/dia, com um pico de 77 casos a 
26 de dezembro que correspondeu a 92,7% de amostras 
positivas para SARS-CoV-2. Duas semanas antes a taxa de 
positividade para as variantes S tinha sido de 20%.

Conclusões: As mutações passíveis de serem detetadas 
com o método utilizado são comuns à VOC Omicron e a 
outras variantes como as VOC Beta e Gamma (N501Y, 
E484K), Alpha (N501Y e P681H) e VOI Mu (E484K, N501Y 
e P681H). O resultado positivo do teste para as variantes S 
conferiu um elevado valor preditivo para a identificação da 
Omicron, porque de acordo com os relatórios da diversidade 
genética do INSA durante o período do estudo não se 
verificava, no nosso País, a existência dessas variantes. Os 
resultados da nossa análise comprovam o crescimento 
exponencial da incidência da VOC Omicron, num curto 
período de tempo, e apontam a possibilidade de infeção 
em pessoas vacinadas com esquema vacinal primário 
completo.

Declaração de conflito de interesses: Todos os autores 
estão de acordo.
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STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS PHARYNGIS: DA 
COMENSADALIDE AO EMPIEMA
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse

XI CONGRESSO NACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA 62

P 28     (Resumo 35)
INFEÇÃO POR STRONGYLOIDES STERCORALIS – CASO 
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Co-autores e afiliações: Ana Vieira, Carmen Iglesias, Aurélio 
Mesquita; Hospital de Braga

Introdução: EO Strongyloides stercoralis (S.stercoralis) é 
um nemátodo intestinal com distribuição mundial, sendo 
que nas zonas tropicais e subtropicais com más condições 
higio-sanitárias a infeção é comum. Esta ocorre através da 
penetração da pele pela larva filariforme. Um achado 
característico deste parasita é a capacidade de autoinfeção, 
que leva à persistência da infeção durante décadas. 

Na maioria dos casos a infeção intestinal é assintomática. 
A eosinofilia e níveis de IgE elevados são achados comuns. 
Em indivíduos imunocomprometidos pode ocorrer o 
Síndrome de Hiperinfeção, que se caracteriza por proliferação 
descontrolada das larvas com invasão multiorgânica e 
taxas de mortalidade próximas de 90%. Em Portugal até à 
década de 80 havia vários casos descritos, mas com a 
melhoria das condições de higiene e saneamento básico o 
diagnóstico desta infeção tornou-se raro.

Caso clínico: Homem de 80 anos, sem história de viagens 
recentes, seguido em consulta de Medicina Interna por 
eosinofilia e perda ponderal. Do estudo analítico apresentava 
hemoglobina de 14,1 g/dL, 12000 leucócitos com 18% de 
eosinófilos e níveis normais de IgE. Neste contexto foi 
pedido exame parasitológico de fezes, onde foram observadas 
larvas rabditiformes, com primórdio genital e extremidade 
anterior com boca curta, características de S. stercoralis. O 
doente realizou endoscopia digestiva alta e colonoscopia, 
que não mostraram alterações. No seguimento do estudo 
da eosinofilia foi ainda pedida imunofenotipagem de 
sangue periférico e medula óssea, com suspeita de 
linfoma linfoplasmocítico/linfoma do manto e o doente foi 
encaminhado para consulta de Oncologia. 

Após revisão da história clínica foi verificada eosinofilia 
desde há 20 anos e vários episódios de urgência por dor 
abdominal. O doente confirmou história de viagens a 
África e América do Sul no passado. 

O doente realizou tratamento com albendazol, durante 7 dias. 
As análises posteriores mostraram resolução da eosinofilia 
(0,6%) e o exame parasitológico das fezes foi negativo. 

Conclusões: Apesar da infeção pelo S. stercoralis poder 
permanecer indetetável durante anos, a imunossupressão 
pode levar ao desenvolvimento do Síndrome de Hiperinfeção. 
Para pessoas que viajaram para áreas endémicas, o 
rastreio e tratamento desta infeção deve ser considerado 
antes da instituição de terapêutica imunossupressora. Em 
Portugal estão descritos vários focos endémicos no passado, 
sendo que neste momento ainda podemos encontrar 
doentes com infeção quiescente contraída há décadas, 
sem viagens ao estrangeiro, sendo importante o rastreio 
de doentes com história prolongada de episódios de dor 
abdominal, alterações do trânsito intestinal e eosinofilia 
periférica.

O método gold-standard para diagnóstico é a identificação 
do parasita nas fezes, contudo na fase crónica da infeção, 
devido à libertação intermitente das larvas e à sua diminuída 
concentração, apresenta baixa sensibilidade. As estratégias 
diagnósticas atuais incluem ainda os imunoensaios para a 
deteção de anticorpos (Enzyme-linked immunoassay – 
ELISA), com um elevado valor preditivo negativo, apesar 
de haver possibilidade de reações cruzadas com outras 
parasitoses, terem baixa sensibilidade em doentes com 
défice de produção de anticorpos e não distinguem entre 
infeção aguda e passada. Estão disponíveis ainda testes 
moleculares com sensibilidades e especificidades muito 
elevadas, contudo ainda apresentam um custo elevado.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram a 
inexistência de conflitos de interesse.
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PERFIS DE RESTISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE 
ESTIPRES DE P: AERUGINOSA E A. BAUMANNII. 

1º Autor: Irina Sustelo Bernardo
Afiliação: IFE do CHMT
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Introdução: A resistência a dois ou mais grupos de antimicro-
bianos, assim como a resistência aos carbapenemes, foi 
comum nas espécies de Pseudomonas e Acinetobacter. O 
objetivo do estudo foi determinar a resistência antimicro-
biana das estirpes de P. aeruginosa e A. baumannii 
isoladas de doentes internados em contexto hospitalar.

Métodos: De 2014 a outubro de 2021, foram recuperados 
2640 isolados de utentes internados num hospital em 
Portugal. A identificação foi realizada pelo sistema Vitek 2 
Compact (BioMerieux) e Maldi-ToF (Bruker). Um número 
de 2.514 estirpes de P. aeruginosa e 126 A. baumannii 
isolados de infeções nosocomiais foram testados para 
suscetibilidade antimicrobiana no Vitek 2 C automático e 
com a Concentração Mínima Inibitória (MIC) de colistina 
determinada por microdiluição, de acordo com EUCAST 2021.

Resultados: Essas duas espécies foram principalmente 
recuperadas da urina (n=1214; 46%) e exsudato purulento 
(n=473; 18%) A maioria das P. aeruginosa apresentou 
resistência a pelo menos um antimicrobiano (N=1611; 
64,5%). Simultaneamente, a resistência a quinolonas, 
β-lactâmicos e aminoglicosídeos foi observada em 5,5% 
(n=139) dos isolados. A resistência à piperacilina/tazobactam 
em 2014 foi de 23,4% e diminuiu para 19,4% em 2021. A 
resistência à ceftazidima foi de 15% em 2019, aumentando 
para 16,1% em 2021. A resistência ao carbapenem foi de cerca 
de 14% ao longo dos anos. A resistência do aminoglicosídeo 
foi maior em 2014 e 2015, 20% e 17,4%, respetivamente, mas 
diminuiu até 7,3%, nos anos seguintes até 2021. A resistência 
às quinolonas diminuiu de 22,9% em 2014 para 21,6% em 
2021. Apenas 0,6% (14 cepas) foi resistente à colistina. Em 
geral, a resistência de A. baumannii foi: imipenem 32,5%, 
piperacilina/tazobactam 31,8%, ceftazidima 43%, cefepima 
36,5%, tobramicina 24,6%, gentamicina 34,9% e ciprofloxa-
cina 56,4%. A colistina foi ativa contra 99% dos isolados.

Conclusões: Neste estudo, a maioria dos β-lactâmicos e 
aminoglicosídeos são mais indicados na terapia de 
infeções produzidas por P. aeruginosa e A. baumannii. 
Para P. aeruginosa e A. baumannii a colistina apresentou 
alta atividade. Os carbapenemes devem ser usados com 
cautela em infeções por A. baumanni devido à elevada 
percentagem de resistência contra essa classe de agente 
antimicrobiano. A colistina é eficaz contra cepas multirresis-
tentes. A monitorização de vigilância da política de 
antibióticos em combinação com medidas de controle de 
infeção é necessário para evitar a disseminação de 
estirpes multirresistentes e panrresistentes em contexto 
hospitalar.

Declaração de conflito de interesses: Declaro que não 
existe conflitos de interesse de todos os participantes.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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PESQUISA DE SARS-CoV-2 POR RT-PCR EM TEMPO 
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Paula Branquinho, Patologia Clínica- Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Central; Sara Gomes, Patologia 
Clínica- Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 
Sofia Santos, Patologia Clínica- Centro Hospitalar Univer-
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Introdução: O segundo ano da pandemia pelo SARS-CoV-2 
foi caracterizado pela emergência e circulação das variantes 
de preocupação (VOC) Alpha, Beta, Gamma, Delta e 
Omicron, que causaram impacto na transmissibilidade do 
vírus e no número de novos casos. Foi ainda marcado por 
várias renovações do estado de emergência e pela 
vacinação em massa da população, no nosso País. 

Objetivos e Metodologias: O objetivo deste trabalho foi 
analisar os resultados dos testes efetuados para a pesquisa 
de SARS-CoV-2 por RT-PCR em tempo real, num centro 
hospitalar, durante o ano de 2021. As metodologias de 
diagnóstico laboratorial, consolidadas no primeiro ano da 
pandemia, consistiram na utilização de reagentes que 
detetam no mínimo dois genes do SARS-CoV-2, um 
específico e outro inespecífico, equipamentos totalmente 
automáticos e uma plataforma automatizada de extração 
dos ácidos nucleicos e de PCR em tempo real. Os dados 
demográficos, critérios de pedido e resultados dos testes 
foram obtidos através do sistema de informação do 
laboratório (SIL). 

Resultados: Foram analisados 170236 pedidos de testes 
em amostras respiratórias, 99,6% do trato respiratório 
superior -exsudados da naso / orofaringe colhidos em 
simultâneo e aspirados nasais- e 0,4% do trato respiratório 
inferior- expetoração, secreções brônquicas e lavado 
broncoalveolar; 22035 testes (13%) pertenceram a profis-
sionais. A idade média da população foi 48 anos sendo 
55% do género feminino. Os resultados distribuíram-se 
por: não detetados – 157920 (92,8%), detetados- 
9375(5,5%) e inconclusivos- 2199(1,3%). Os critérios para o 
pedido do teste foram maioritariamente: rastreio pré-inter-
namento / procedimento - 49%; rastreio em assintomático 
sem/com contacto de risco confirmado – 17,2%/7,4%; 
diagnóstico em sintomático- 13,8%. Não houve informação 
em 9% dos pedidos. O número de testes oscilou nos 12 
meses, com picos / taxas de detetados em: janeiro -18590 / 
14%; julho- 15832 / 7,3%; dezembro 19059/ 7,9%. Verificou-se 
também uma taxa superior a 4% em: fevereiro-9,2%, 

P 30     (Resumo 37)
LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA SÍNCRONA COM 
CARCINOMA INVASIVO DA MAMA: RELATO DE CASO 
CLÍNICO
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A Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) é a leucemia 
aguda mais comum nos adultos, correspondendo a cerca 
de 90% dos casos. Apesar dos avanços recentes na 
compreensão da sua patofisiologia e biologia tumoral, os 
fatores de risco associados a esta patologia ainda não são 
completamente conhecidos, bem como a sua associação 
com outras neoplasias. Relatamos um caso de diagnóstico 
de novo de LMA em uma doente de 77 anos que se encontrava 
em acompanhamento na nossa instituição por Carcinoma 
Invasivo da Mama. No momento do diagnóstico de LMA, a 
doente não havia sido submetida a nenhum tipo de 
tratamento de quimioterapia ou radioterapia, tendo 
apenas sido sujeita a mastectomia total direita com 
biópsia de gânglio sentinela. Por indicação para início de 
hormonoterapia adjuvante, foi realizado estudo analítico, 
que evidenciou pancitopenia, sendo efetuado mielograma 
que evidenciou presença de blastos de linhagem mielóide, 
estando atualmente em fase de estadiamento para início 
de terapêutica. Embora existam alguns relatos de casos de 
LMA síncrona com carcinoma da mama na literatura, estes 
são bastantes escassos, desconhecendo-se a existência de 
mecanismos moleculares comuns às duas doenças.

Declaração de conflito de interesses: O 1º autor conta com 
o patrocínio de Binding Site Portugal para os custos de 
inscrição no evento.

junho-4,7% e agosto- 5,4%. A idade média no grupo dos 
detetados foi mais alta em janeiro e fevereiro e diminuiu de 
forma consistente até setembro. Os resultados detetados 
pertenceram maioritariamente a pessoas sintomáticas - 
39,3%; para internamento / procedimento- 13%; assintomáticas 
com contacto de risco- 6,7%; assintomáticas sem contacto 
de risco- 6,3%. No grupo dos não detetados, 12,2% correspon-
deram a pessoas sintomáticas. 

Conclusões: Os testes foram efetuados quase exclusiva-
mente em exsudados da naso /orofaringe com predomínio 
de resultados não detetados (92,8%). Os pedidos para 
admissão ou pré –procedimentos (49%) foram importantes 
para o conhecimento da pandemia na comunidade. Os 
aumentos dos testes e/ou de taxas de positividade 
coincidiram com a emergência e/ou fases de maior 
disseminação das VOC: da Alpha em janeiro e fevereiro; da 
Delta em junho, julho e agosto e em dezembro da Omicron. 
O programa nacional de vacinação, as características das 
pessoas não vacinadas e o aparecimento da VOC 
Omicron, em Novembro, foram fatores que condicionaram 
a evolução da média de idades, no grupo dos detetados. A 
diferença de resultados detetados entre assintomáticos com 
e sem contacto de risco, 6,7% vs 6,3%, não foi significativa 
questionando-se a definição de contacto de risco. Os 
resultados não detetados em pessoas sintomáticas implicaram 
a pesquisa de outros vírus respiratórios, diagnóstico 
diferencial do SARS-CoV-2.

Declaração de conflito de interesses: Não tenho nada a 
declarar
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse

XI CONGRESSO NACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA 64

P 31     (Resumo 39)
PESQUISA DE SARS-CoV-2 POR RT-PCR EM TEMPO 
REAL: RESULTADOS DE UM ANO DE PANDEMIA 

1º Autor: Rita Côrte- Real
Afiliação: Patologia Clínica- Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Central

Co-autores e afiliações: Olga Costa, Patologia Clínica- 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; Madalena 
Almeida Santos, Patologia Clínica- Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Central; Irene Carrapatoso, Patologia 
Clínica- Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 
Helena Matias, Patologia Clínica- Centro Hospitalar Univer-
sitário Lisboa Central; Isabel Dias, Patologia Clínica- 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; Isabel 
Fernandes, Patologia Clínica- Centro Hospitalar Universi-
tário Lisboa Central; Kelly Pereira, Patologia Clínica- 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; Lídia 
Santos, Patologia Clínica- Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Central; Lurdes Lopes, Patologia Clínica- Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Central; Maria José Pires, 
Patologia Clínica- Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Central; Patrícia Miguel, Patologia Clínica- Centro Hospita-
lar Universitário Lisboa Central; Paula Baranito, Patologia 
Clínica- Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 
Paula Branquinho, Patologia Clínica- Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Central; Sara Gomes, Patologia 
Clínica- Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 
Sofia Santos, Patologia Clínica- Centro Hospitalar Univer-
sitário Lisboa Central; Sónia Rodrigues, Patologia Clínica- 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; Susana 
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Introdução: O segundo ano da pandemia pelo SARS-CoV-2 
foi caracterizado pela emergência e circulação das variantes 
de preocupação (VOC) Alpha, Beta, Gamma, Delta e 
Omicron, que causaram impacto na transmissibilidade do 
vírus e no número de novos casos. Foi ainda marcado por 
várias renovações do estado de emergência e pela 
vacinação em massa da população, no nosso País. 

Objetivos e Metodologias: O objetivo deste trabalho foi 
analisar os resultados dos testes efetuados para a pesquisa 
de SARS-CoV-2 por RT-PCR em tempo real, num centro 
hospitalar, durante o ano de 2021. As metodologias de 
diagnóstico laboratorial, consolidadas no primeiro ano da 
pandemia, consistiram na utilização de reagentes que 
detetam no mínimo dois genes do SARS-CoV-2, um 
específico e outro inespecífico, equipamentos totalmente 
automáticos e uma plataforma automatizada de extração 
dos ácidos nucleicos e de PCR em tempo real. Os dados 
demográficos, critérios de pedido e resultados dos testes 
foram obtidos através do sistema de informação do 
laboratório (SIL). 

Resultados: Foram analisados 170236 pedidos de testes 
em amostras respiratórias, 99,6% do trato respiratório 
superior -exsudados da naso / orofaringe colhidos em 
simultâneo e aspirados nasais- e 0,4% do trato respiratório 
inferior- expetoração, secreções brônquicas e lavado 
broncoalveolar; 22035 testes (13%) pertenceram a profis-
sionais. A idade média da população foi 48 anos sendo 
55% do género feminino. Os resultados distribuíram-se 
por: não detetados – 157920 (92,8%), detetados- 
9375(5,5%) e inconclusivos- 2199(1,3%). Os critérios para o 
pedido do teste foram maioritariamente: rastreio pré-inter-
namento / procedimento - 49%; rastreio em assintomático 
sem/com contacto de risco confirmado – 17,2%/7,4%; 
diagnóstico em sintomático- 13,8%. Não houve informação 
em 9% dos pedidos. O número de testes oscilou nos 12 
meses, com picos / taxas de detetados em: janeiro -18590 / 
14%; julho- 15832 / 7,3%; dezembro 19059/ 7,9%. Verificou-se 
também uma taxa superior a 4% em: fevereiro-9,2%, 

junho-4,7% e agosto- 5,4%. A idade média no grupo dos 
detetados foi mais alta em janeiro e fevereiro e diminuiu de 
forma consistente até setembro. Os resultados detetados 
pertenceram maioritariamente a pessoas sintomáticas - 
39,3%; para internamento / procedimento- 13%; assintomáticas 
com contacto de risco- 6,7%; assintomáticas sem contacto 
de risco- 6,3%. No grupo dos não detetados, 12,2% correspon-
deram a pessoas sintomáticas. 

Conclusões: Os testes foram efetuados quase exclusiva-
mente em exsudados da naso /orofaringe com predomínio 
de resultados não detetados (92,8%). Os pedidos para 
admissão ou pré –procedimentos (49%) foram importantes 
para o conhecimento da pandemia na comunidade. Os 
aumentos dos testes e/ou de taxas de positividade 
coincidiram com a emergência e/ou fases de maior 
disseminação das VOC: da Alpha em janeiro e fevereiro; da 
Delta em junho, julho e agosto e em dezembro da Omicron. 
O programa nacional de vacinação, as características das 
pessoas não vacinadas e o aparecimento da VOC 
Omicron, em Novembro, foram fatores que condicionaram 
a evolução da média de idades, no grupo dos detetados. A 
diferença de resultados detetados entre assintomáticos com 
e sem contacto de risco, 6,7% vs 6,3%, não foi significativa 
questionando-se a definição de contacto de risco. Os 
resultados não detetados em pessoas sintomáticas implicaram 
a pesquisa de outros vírus respiratórios, diagnóstico 
diferencial do SARS-CoV-2.

Declaração de conflito de interesses: Não tenho nada a 
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Introdução: A Doença de Graves, a causa mais comum de 
hipertiroidismo autoimune, é tipicamente causada por 
autoanticorpos anti-recetor da hormona estimulante da 
tiroide (TRAb). A quantificação de TRAb auxilia no 
diagnóstico, monitorização e tratamento desta patologia. 
No laboratório clínico e particularmente no laboratório 
hospitalar, onde a ausência da perspetiva da oferta de 
ensaios automatizados em múltiplos analisadores pode 
constituir uma limitação à capacidade de resposta e à 
melhor gestão de recursos, a avaliação do desempenho de 
diferentes métodos, sempre que disponíveis, é fundamental 
para a definição dos melhores fluxos de trabalho.

Objetivos e Metodologia: Avaliar o desempenho de dois 
imunoensaios (IA) para determinar a concentração de 
TRAb em amostras de soro. As amostras foram analisadas, 
de acordo com as instruções do fabricante, nos analisa-
dores Cobas® e411 (Roche®) (CR/IA) e Alinity i® (Abbott®) 
(AA/IA), ambos IA de uma etapa totalmente automatizada. 
As metodologias utilizadas são eletroquimioluminescência 
(no CR/IA) e quimioluminescência (no AA/IA). Os valores 
de referência (VR) recomendados pelos fabricantes são: 
<1,75 UI/L e <1,99 UI/L para o CR/IA e o AA/IA, respetiva-
mente. A análise estatística foi efetuada recorrendo ao 
software Microsoft Excel®, tendo sido determinada a 
correlação de Pearson.

Resultados: Ao longo de 5 meses, foram processadas 173 
amostras, tendo a comparação dos resultados demonstrado 
uma alta correlação positiva entre os dois IA (y=1,0665x – 
0,0091; R2=0,956).

A média da determinação de TRAb foi de 4,51 ± 4,90 UI/L 
no CR/IA (mínimo 0,80 UI/L; máximo 37,1 UI/L) e 4,80 ± 
5,39 UI/L no AA/IA (mínimo 0,70 UI/L; máximo 43,49 
UI/L). A média da diferença entre os pares resultados foi 
de -0,29 UI/L, variando entre -12,69 e +5,9. 

No total, 67 amostras apresentaram valores superiores ao 
VR no CR/IA, comparadas com apenas 57 no AA/IA, 
correspondendo a cerca de 6% de discrepância na decisão 
clínica. O viés médio foi de 4,17% com uma variabilidade 
inferior a 50% (36,8%).

Conclusão: A concentração de TRAb é fundamental no 
diagnóstico, monitorização e tratamento do hipertiroidismo 
autoimune.   Os resultados dos dois IA revelaram muito 
boa correlação e com baixo impacto na decisão clínica. 
Estes dados permitem antecipar que a definição dos 
fluxos de resposta dos laboratórios aos doseamentos de 
TRAb seja suportada pela capacidade de automatização 
instalada e não pela qualidade dos resultados.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de 
interesses.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: A variação das hormonas da tiroide está 
frequentemente associada a alterações da função do eixo 
hipotálamo/hipófise/tiroide. No entanto, em contexto de 
doença inflamatória, insuficiência cardíaca e insuficiência 
renal, assiste-se frequentemente a uma elevação da TSH 
com T4 livre (L) e T3 (L) normais. Estas alterações 
ocorrem geralmente não associados a doença tiroideia e 
revertem com o tratamento da doença de base.

Objetivo: Pretendeu-se avaliar a correlação entre o valor 
da TSH, parâmetros inflamatórios e péptidos natriuréticos 
em amostras de doentes do Serviço de Urgência.

Metodologia: Foi efetuada uma pesquisa parametrizada 
anonimizada recorrendo ao sistema informático do 
laboratório que permitiu obter os valores de TSH (intervalo 
de referência (IR) 0,4-4 mIU/L), T4 livre (T4L) (IR: 0,7-1,5 
mIU/L) e T3 livre (T3L) (IR: 1,8-4,2mIU/L). Foram também 
obtidos os seguintes parâmetros: leucócitos, hemoglobina, 
PCR, BNP, Pró-BNP, GOT, GTP, creatinina e VS, entre 1 de 
Janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, provenientes 
do Serviço de Urgência do CHUC. Recolheram-se dados 
de 81458 utentes do Serviço de Urgência. Posteriormente 
foram excluídos do estudo os doentes cujo valor de TSH 
não foi pedido. Foram efetuadas 3276 determinações de 
TSH, sendo que 337 das determinações apresentavam 
valor superior a 4 mIU/L, que correspondiam a 323 
doentes. Destes doentes, 232 eram do sexo feminino e 105 
eram do sexo masculino. A idade média das mulheres era 
de 67±20 anos (min: 19, max: 96) e a dos homens 74 ±17 
anos (min: 18, max: 98).

Resultados: Considerando as determinações de TSH com 
valor superior a 4 mIU/L, verificou-se que no grupo das 
mulheres o valor da TSH foi de 14,3±33,2 mIU/, encontrando-se 
o valor de T4L e de T3L dentro do IR. Neste grupo de 
mulheres, o valor médio de leucócitos foi 8,7±4,7 × 109/L, 
o da hemoglobina 11,8±2,35 g/dL, o da PCR 2,6±5,1 mg/m-
mol, o do BNP 500±524 pg/mL, o de Pró-BNP 4879±7100 
pg/mL, o de GOT 46±79 U/L, o de GTP 40±78,2 U/L, o da 
creatinina 1,3±1,2 mg/dL e o valor médio de VS foi de 27±18 
mm/hr.

Em relação ao grupo dos homens, verificou-se que o valor 
médio da TSH foi de 17,8 ±37,2mIU/L encontrando-se o 
valor de T4L e de T3L dentro do IR. O valor médio de 
leucócitos foi 8.9±5,2 × 109/L, o da hemoglobina 11,5±2,7 
g/dL, o da PCR 4,2±6,9 mg/mmol, o do BNP 573±823 
pg/mL, o de Pró-BNP 9824±19568 pg/mL, o de GOT 
42±59,3 U/L, o de GTP 35±53,6 U/L, o da creatinina 1,9±1,8 
mg/dL e o valor médio de VS foi de 48,6±28,1 mm/hr.

Relativamente à clínica e considerando que havia doentes 
com mais do que uma comorbilidade, 214 doentes 
apresentavam queixas relativas a patologia cardíaca, 58 
doentes apresentavam queixas relativas a patologia endo-
crinológica, 39 doentes apresentavam queixas relativas a 
patologia hematológica, 36 doentes apresentavam queixas 
relativas a patologia pulmonar e 154 doentes apresentavam 
queixas relativas a outras patologias.

Conclusões: Os resultados evidenciam que a maioria dos 
doseamentos de TSH com resultado superior 4 mIU/L se 
encontram associados a diferentes comorbilidades do 
doente e não a patologia do eixo hipotálam-
o/hipófise/tiroide. Considerando estes resultados, o 
doseamento de hormonas tiroideias em contexto de 
urgência deve ser efetuado apenas quando existe 
suspeição de patologia do eixo hipotálam-
o/hipófise/tiroide e a interpretação dos resultados deve 
ter em consideração as diferentes comorbilidades do 
doente.

Declaração de conflito de interesses: Sem interesses a 
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STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS PHARYNGIS: DA 
COMENSADALIDE AO EMPIEMA
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: A infeção do trato urinário (ITU) consiste 
numa doença infeciosa que pode atingir as vias urinárias 
superiores e/ou inferiores. Convencionalmente, o 
diagnóstico de ITU resulta da observação de microscopia 
do sedimento seguida de cultura. Nos últimos anos, no 
sentido de agilizar o diagnóstico de ITU, foram desenvolvidos 
analisadores automáticos de urina com capacidade de 
triagem de amostras de urina para realização de urocultura. 
Um dos sistemas é o Sysmex UF-5000 que utiliza a 
citometria de fluxo fluorescente com sistema ótico formado 
por um laser semicondutor azul usando dois canais e 
quatro sinais de luz diferentes e que avalia as características 
internas e de membrana ou superfície. A utilização deste 
analisador permite efetuar um screening das amostras de 
urina e identificar, com base em algoritmos, as amostras 
negativas evitando a realização de culturas 
desnecessárias, a instituição de antibioterapia desadequada 
e a emergência de resistências aos antimicrobianos.

Objetivos e Metodologia: O equipamento Sysmex 5000 
para além de determinar o nº de leucócitos e bactérias, 
quantifica outros parâmetros do sedimento urinário o que 
em contexto de urgência constitui uma informação importante 
no “rule out” de infeção urinária. Por essa razão, fomos 
avaliar se os resultados determinados pelo Sysmex 
estavam correlacionados com os resultados obtidos no 
equipamento dedicado à análise de sedimento urinário 
por microscopia óptica - Menarini SediMax®.

Foram analisadas no Menarini SediMax® e no SySmex 
5000® amostras de urina de jato médio, colhidas aleatoria-
mente para tubo estéril sem conservante. Os resultados 
diretos obtidos no SySmex 5000® relativos à quantifi-
cação de eritrócitos, leucócitos, células epiteliais de 
descamação (CED), bactérias e cristais (Cris) foram 
comparados com os resultados obtidos no Menarini 
Sedimax® após análise e validação das imagens obtidas 
por microscopia. Para o screening de infeção urinária no 
SySmex 5000®, de acordo com o fabricante, uma amostra 
é considerada negativa quando apresenta mais de 16 
leucócitos/ul e/ou 260 bactérias/ul. Avaliou-se a 
concordância entre técnicas mediante correlação (r): de 
Pearson para leucócitos e eritrócitos e de Spearman para 
bactérias, CED e Cris. Considerou-se uma correlação 
adequada clinicamente a partir de 0,5.

Resultados: Foram analisadas 218 amostras de urina. A 
população do estudo foi constituída por 104 homens e 114 
mulheres com idade média de 62±18 anos. Relativamente 
ao screening de infeção urinária verificou-se que 53 
amostras apresentavam critérios de infeção urinária no 
Sysmex 5000®, resultado que apresentou uma correlação 
positiva com os resultados obtidos no equipamento Menarini 
SediMax® (r=0,52, p<0,0001). Relativamente ao nº de 
leucócitos verificou-se que existia também uma boa 
concordância entre os 2 métodos com r=0,56, p<0,0001. 

Situação idêntica se verificou para o nº de eritrócitos com 
r=0,55, p<0,0001, para o nº de CED (r=0,67, p<0,0001) e 
de cristais (r=0,55, p<0,0001).

Conclusões: O equipamento Sysmex 5000® é uma 
mais-valia uma vez que com uma amostra única permite não 
só efetuar o screening de infeção urinária como quantificar 
outros parâmetros relativos ao sedimento urinário nomeada-
mente GV, GB, CED e Cris. Esta característica, quando 
aplicada a amostras provenientes do Serviço de Urgência, 
permite numa amostra única efetuar a análise de parâmetros 
relativos à função renal e o “rule out” de infeção urinária.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
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presente trabalho.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.
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Introdução: O cobre (Cu) é um oligoelemento essencial 
para a atividade de enzimas responsáveis pela homeostasia 
celular. Apesar de frequentemente se associar o seu 
doseamento à doença de Wilson, a concentração sérica 
deste oligoelemento pode sofrer alterações significativas 
devido a fatores como desnutrição, síndrome de má-ab-
sorção, contraceção oral, patologia hepática, patologia 
maligna, e processos infeciosos. Sabe-se também que a 
alteração na concentração sérica do Cu pode contribuir 
para a patogénese de doenças do foro neurológico e 
hematológico.  

Objetivo: Avaliação retrospetiva dos resultados de 10 
anos de doseamento de Cu sérico (S) e urinário (U) em 
adultos sem doença de Wilson, num laboratório hospitalar 
terciário. 

Metodologia: Pesquisa parametrizada anonimizada utilizando 
o sistema informático do laboratório para analisar os 
valores de CuS e CuU entre 1 de Janeiro de 2011 e 31 de 
Dezembro de 2021, em adultos sem doença de Wilson. Os 
doseamentos foram efetuados por espectrometria de 
absorção atómica. Limite de referência do CuS para 
homens é 0,7-1,4mg/L e para mulheres 0,8-1,54mg/L e o 
do CuU<0,1mg/24h. Os resultados encontram-se sob a 
forma de média ± desvio padrão e a análise estatística foi 
efetuada por recurso ao software Excel. 

Resultados: Foram avaliados 3536 doseamentos de CuS 
que correspondiam a 3294 doentes: 51,6% dos doentes 
eram do sexo masculino com idade de 55 ±17 anos e 48,3% 
eram do sexo feminino com idade de 54±17 anos. 51,4% 
dos doseamentos foram efetuados em homens, sendo o 
valor médio de 1,11±0,3 mg/L. 8% dos doseamentos encon-
travam-se abaixo do limite inferior (LI) apresentando um 
valor médio de 0,55±0,17 mg/L e 15% acima do limite 
superior (LS) com valor médio 1,68±0,26 mg/L. 48,6% dos 
doseamentos foram efetuados em mulheres apresentando 
um valor médio de 1,32±0,44 mg/L. 7,9% dos doseamentos 
encontravam-se abaixo do LI (0,68±0,11 mg/L) e 23,8% 
acima do LS (1,94±0,38 mg/L). A comparação do valor 
médio do CuS em mulheres em idade fértil vs pós-menopausa 
evidenciou que a média do CuS em idade fértil era estatistica-
mente superior à média do CuS nas mulheres pós-menopausa, 
p<0001.

Relativamente ao CuU foram avaliadas 831 determinações 
correspondentes a 743 doentes: 53,3% dos doentes eram 
do sexo masculino com idade de 49 ±16 anos e 48,3% 
eram do sexo feminino com idade de 53±15 anos. Dos 831 
doseamentos de CuU, 52,4% foram efetuados em homens, 
sendo o valor médio de 0,073±0,066 mg/L. 12% dos 
doseamentos encontravam-se acima do LS apresentando 
um valor médio de 0,18±0,13 mg/24h. 47,6% dos dosea-
mentos foram efetuados em mulheres apresentando um 
valor médio de 0,065±0,059 mg/24h. 10% dos doseamentos 
encontravam-se acima do LS com valor médio de 0,19±0,11 
mg/24h. 

A maioria dos doseamentos de Cu foi efetuada em 
doentes com patologia hepática (insuficiência hepática e 
patologia associada a vias biliares), neurológica (síndromes 
de demência e doença de Parkinson) e hematológica.

Conclusão: O doseamento de Cu é solicitado em contexto 
de patologia hepática, neurológica e hematológica. O 
doseamento de CuS nos adultos sem doença de Wilson 
não é geralmente acompanhado do doseamento do CuU. 
O CuS nas mulheres em idade fértil é significativamente 
mais elevado do que nas mulheres na menopausa. Fica 
também demostrada a diversidade de fatores que podem 
contribuir para as alterações no metabolismo do Cu, para 
além da doença de Wilson, reforçando a importância dos 
oligoelementos na homeostasia fisiológica.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.
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Introdução: O tumor de células gigantes tenossinovial do 
tipo difuso (TCGTd), também conhecido como tenossinovite 
vilonodular pigmentada, é uma neoplasia rara que ocorre 
maioritariamente na articulação do joelho e que se caracteriza 
pelo recrutamento e ativação de células do sistema imune, 
nomeadamente macrófagos, com a consequente formação 
de granulomas. O diagnóstico definitivo é geralmente 
estabelecido com recurso a exames imagiológicos, particular-
mente a ressonância magnética.

Caso clínico: Doente do sexo feminino com 34 anos de idade, 
sem antecedentes médicos, medicada ocasionalmente com 
anti-inflamatório não esteroide, foi referenciada à consulta de 
Ortopedia por persistência de gonalgia direita, com mais de 
10 anos de evolução, associada ao diagnóstico imagiológico 
prévio de TCGTd, tendo já realizado duas intervenções 
artroscópicas, sem evidência de melhoria clínica. O exame 
físico revelou edema articular e limitação da flexão e da 
extensão do joelho direito. A radiografia simples do joelho 
demonstrou sinais de gonartrose, incluíndo desaparecimento 
da interlinha articular. A repetição da ressonância magnética 
confirmou a presença de derrame articular e identificou 
erosões cortico-trabeculares, reiterando que os achados 
eram compatíveis com o diagnóstico imagiológico prévio de 
TCGTd. Dado manter sintomatologia, elevado grau de 
limitação funcional e sinais de degeneração articular avança-
da, foi proposta para artroplastia total do joelho direito, que 
aceitou, sendo que o procedimento decorreu sem compli-
cações e que, intraoperatoriamente, foram colhidas amostras 
de tecido articular para estudo anátomo-patológico e 
micobacteriológico. O estudo anátomo-patológico identificou 
a presença de um infiltrado inflamatório linfohistiocitário com 
formação de granulomas, sem evidência de células sugestivas 
de TCGTd. O estudo micobacteriológico revelou um exame 
microscópico direto, corado pela técnica da auramina, 
negativo, mas exames culturais em meio de cultura líquido 
mycobacteria growth indicator tube (MGIT) no sistema 
BACTECTM MGITTM 960 (BD) e em meio de cultura sólido 
de Löwenstein-Jensen positivos para bacilos álcool-ácido 
resistentes, os quais foram identificados por técnica de 
amplificação de ácidos nucleicos como complexo Mycobac-
terium tuberculosis (M. Tuberculosis). A doente foi orientada 
para consulta de Infecciologia para investigação e instituição 
de terapêutica antibacilar.

Conclusões: O relato deste caso clínico permite demonstrar 
que as manifestações clínicas e imagiológicas do TCGTd 
podem ser semelhantes às da tuberculose articular, pelo que 
esta deve ser sempre incluída no diagnóstico diferencial de 
doentes com queixas de monoartrite crónica das grandes 
articulações como neste caso clínico. O diagnóstico precoce 
da tuberculose articular é fundamental para preservar a 
articulação afetada e evitar as potenciais consequências da 
infeção crónica, nomeadamente a degeneração articular e a 
limitação funcional. Contudo, o maior desafio permanece a 
consideração do diagnóstico uma vez que, na grande maioria 
dos doentes, incluindo aquela a que se refere este caso 
clínico, não existe evidência de tuberculose pulmonar ativa 
concomitante.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflitos de 
interesse a declarar.
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EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE 
BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVO NA INFECÇÃO URINÁRIA  
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Introdução: A emergência da resistência aos antimicrobianos 
(RAM) em bactérias é um problema mundial, com 
crescente importância nas infecções adquiridas na comu-
nidade, especialmente nas infecções do trato urinário 
(ITU). O objetivo deste estudo foi rever a evolução da RAM 
nos últimos 7 anos em bacilos Gram-negativo de ITU.

Objetivos e Metodologia: Os resultados de RAM apresen-
tados neste trabalho são baseados em resultados de 
testes de suscetibilidade antimicrobiana de isolados de 
infecção urinária de E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, 
Proteus spp. e M. morganii. Os dados foram recolhidos do 
LIS Modulab desde 2014 até outubro de 2021. Antes da 
análise dos dados foram eliminados os duplicados para 
incluir apenas o primeiro isolado por paciente, ano e 
espécie bacteriana.

Resultados: As espécies de bactérias mais comuns foram 
E. coli (n = 9823; 60,4%) seguida por K. pneumoniae (n = 
3496; 21,5%). As percentagens de RAM foram geralmente 
maiores em K. pneumoniae e M. morganii do que em E. 
coli. A E. coli apresentou maior resistência à ampicilina ao 
longo dos anos, porém com tendência decrescente (58,5% 
a 50,6%). A RAM simultânea a β-lactâmicos, quinolonas e 
aminoglicosídeos (β/Q/A) também diminuiu de 16,4% em 
2014 para 8,6% em 2021. A resistência à fosfomicina e à 
nitrofurantoína foi baixa ao longo dos anos. A K. pneumoniae 
mostrou-se mais resistente às cefalosporinas de 3ª 
geração, com tendência crescente (47,4% para 57,7%). 
Também foi observado um aumento da resistência aos 
carbapenemos de 4,1% em 2014 para 15% em 2019, diminuindo 
para 7,9% em 2021.Observou-se um aumento da resistência 
à fosfomicina (18,9% para 50,5%) e nitrofurantoína (11,7% 
para 46,2%, em 2020, e diminuição para 11,9% em 2021). A 
P. aeruginosa apresentou menor sensibilidade à pipera-
cilina/tazobactam, tendo uma tendência de resistência 
descrescente (26,4% a 22,9%). A resistência à ceftazidima 
manteve-se perto dos 18% ao longo dos anos. O Proteus 
spp. apresentou baixos níveis de RAM. A M. morganii foi a 
mais resistente, permanecendo com baixos níveis de 
resistência aos carbapenemos.

Conclusões: Para a maioria das bactérias Gram-negativo, 
as mudanças nas percentagens de RAM entre 2014 e 2021 
foram moderadas a baixas, mas foi observada uma 
diminuição geral. Baixos níveis de resistência à fosfomicina 
e nitrofurantoína foram observados em E. coli, o patogénio 
mais comum na infecção urinária. A tendência crescente da 
resistência aos carbapenemos observada na K. pneumoniae 
é preocupante. O Proteus spp. e a P. aeruginosa apresentaram 
baixos níveis de RAM.

Declaração de conflito de interesses: Declaro que não 
tenho nenhum conflito de interesse.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE DEFICIÊNCIA DE 
PRÉ-CALICREÍNA: IMPORTÂNCIA DA SUSPEIÇÃO E DO 
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Introdução: A Pré-calicreína (PK) é uma serina-protease 
com um papel muito importante na ativação dos fatores 
de contacto da via intrínseca da cascata da coagulação. A 
deficiência de PK (DefPK) é uma doença hereditária rara 
de transmissão autossómica recessiva. Os doentes são 
geralmente assintomáticos, podendo apresentar apenas 
sintomas hemorrágicos muito ligeiros. É sub-diagnosticada, 
pois o prolongamento significativo e isolado do Tempo de 
Tromboplastina Parcial ativado(TTPa) que lhe está 
associado, acaba por ser muito pouco investigado. Não 
obstante, há situações em que é necessário um diagnóstico 
definitivo (pré-operatórios, por ex.), para explicar a 
discrepância entre o defeito in vitro e a previsibilidade de 
uma tendência hemorrágica praticamente ausente.

Objetivo: Ilustrar a importância do laboratório de Hemostase 
(LabH) no diagnóstico da DefPK.

Material e Métodos: Menino, 5 anos, recorre à urgência por 
febre e petéquias. Plaquetas 271x 109/L, TP 12.4/11, TTPa 
40.3/31. Reavaliado em consulta de agudos: TTPa 178.2/31. 
O laboratório contactou o médico para averiguar se existia 
clínica hemorrágica e, uma vez que não, foi solicitada nova 
amostra para confirmação e investigação deste prolongamento 
de TTPa. 

Amostras: citrato de sódio 3.2%, centrifugadas a 2500rpm 
12 min. Testes: Tempo Protrombina(TP) com RecombiPlastin2G®; 
TTPa com SynthAsil® (sílica) e SynthAFax® (ácido elágico) 
e duas incubações(3 min, 15 min); Fibrinogénio método de 
Clauss; Fatores VIII, IX, XI e XII, método coagulante com 
SynthAsil® e plasmas deficientes da IL; Anticoagulante 
lúpico(ACL) com dRVVT e Silica Cloting Time; Actividade 
de PK e Quininogénio de Alto Peso Molecular, método 
coagulante e plasmas deficientes da Technoclone®. 
Equipamentos: ACL TOP 550(Werfen®) e Sysmex CS-2500 
System (Siemens Healthineers®). O propósito foi avaliado 
em vários momentos clínica e laboratorialmente- consulta 
de Agudos, Hemostase e Cirurgia. Foram feitos estudos 
familiares.�Resultados: Clinicamente todos os elementos 
da família apresentaram score ISTH-BAT com pontuação 
0. Resultados laboratoriais: Propósito: TTPa (3min-86.7’’; 
15min-32.5’’; ácido elágico-29.8’’), PK<3.3%; Irmão1: TTPa 
(3min-30’’), PK-33%; Irmão2: TTPa (3min-89.5’’; 
15min-32.8’’), PK<3.3%; Pais: TTPa e PK normais. 

Discussão: A investigação de doenças raras no LabH deve 
ter por base uma avaliação crítica dos resultados e um 
elevado grau de suspeição. Numa amostra com TTPa 
muito prolongado, em que o doente não tinha clínica 
hemorrágica e as primeiras etapas da investigação- 
doseamentos de fatores VIII, IX, XI, XII, pesquisa de ACL e 
inibidores, tempo de trombina e doseamento de fibrinogé-
nio- não apresentaram alterações, houve a suspeita de que 
poderia ser uma DefPK. Esta pôde ser confirmada por: 1. 
normalização do TTPa após aumento do tempo de pré-incu-
bação da amostra; 2. normalização do TTPa com reagente 
com ácido elágico; 3. doseamento da atividade da PK. 
Esta metodologia permitiu diagnosticar deficiência grave 
no propósito e irmão 2, deficiência ligeira no irmão 1. 
Estudos moleculares em curso para confirmação das 
prováveis homozigotias/heterozigotia. 
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Introdução: A calprotectina fecal é uma proteína derivada 
dos neutrófilos que se correlaciona com a presença destas 
células no lúmen intestinal. Apresenta-se como um marcador 
de elevada sensibilidade na demonstração de um processo 
inflamatório na doença inflamatória intestinal (DII), 
embora não tenha a capacidade de discriminar a etiologia 
da mesma. Por apresentar correlação com os índices 
endoscópicos de atividade da doença inflamatória é 
utilizada na prática clínica quer no diagnóstico inicial, quer 
na avaliação de recidiva e de monitorização terapêutica. A 
pesquisa microscópica de leucócitos nas fezes é um 
método simples e económico que tem sido utilizado como 
ferramenta no diagnóstico diferencial de quadros de 
diarreia, uma vez que estas células não se encontram 
habitualmente na matéria fecal.

Objetivo: Avaliar a correlação entre a pesquisa 
microscópica de leucócitos nas fezes e os valores de 
diagnóstico e de monitorização da calprotectina fecal. 

Metodologia: Análise retrospetiva dos valores de 
diagnóstico e monitorização da calprotectina fecal e dos 
resultados qualitativos da pesquisa microscópica de 
leucócitos nas fezes de janeiro de 2020 a dezembro de 
2021. Foram critérios utilizados na seleção de amostras a 
presença simultânea do doseamento da calprotectina 
fecal e da pesquisa microscópica de leucócitos nas fezes. 
Os dados foram analisados tendo em conta duas perspetivas: 
(1) perspetiva diagnóstica e (2) perspetiva de monitorização 
de doença.  Os intervalos de referência considerados para 
interpretação dos valores da calprotectina fecal para fins 
diagnósticos foram os seguintes: < 50µg/gFEZES - ausên-
cia de inflamação gastrointestinal; >50µg/gFEZES – 
presença de inflamação gastrointestinal. Para fins de 
monitorização de doença foram considerados os 
seguintes intervalos de referência: < 100µg/gFEZES - 
baixo risco de recidiva; >100µg/gFEZES – risco de recidiva 
presente. A pesquisa microscópica de leucócitos nas fezes 
foi realizada numa suspensão de fezes em soro fisiológico 
em microscopia de campo claro, cujo resultado foi descrito 
como positiva ou negativa.

Resultados: No período estudado foram analisadas 110 
amostras que cumpriam os critérios de seleção. Considerando 
o doseamento da calprotectina fecal para fins de 
diagnóstico a pesquisa microscópica de leucócitos nas fezes 
apresenta uma sensibilidade de 20.2% e uma especificidade 
de 92.3%. Verificou-se um valor preditivo positivo (VPP) 
de 89.5% e um valor preditivo negativo (VPN) de 26.4%.

De uma perspetiva de monitorização, a pesquisa 
microscópica de leucócitos nas fezes apresenta uma 
sensibilidade de 18.3% e uma especificidade de 84.6%. O 
VPP foi de 68.4% e o VPN de 36.3%.

Conclusões: A calprotectina fecal é o marcador mais 
sensível de inflamação no contexto da DII. A literatura 
atual não preconiza a pesquisa microscópica de leucócitos 
nas fezes no diagnóstico de doença inflamatória intestinal. 
Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a 
pesquisa microscópica de leucócitos nas fezes apresenta 
elevada especificidade e um VPP elevado especialmente 
no diagnóstico de DII, no entanto apresenta uma sensibili-
dade e um VPN muito baixos, quer em contexto diagnóstico, 
quer no de monitorização de DII, pelo que se questiona a 
utilidade da mesma na prática clínica dados os recursos 
analíticos atualmente disponíveis.

Declaração de conflito de interesses: Os autores não 
apresentam conflitos de interesse.

Alguns laboratórios não têm a possibilidade de realizar o 
teste específico para doseamento da PK, mas mediante 
suspeita podem confirmá-la efetuando o TTPa com 15 min 
de pré-incubação da amostra ou usando um reagente 
contendo ácido elágico. Deste modo, o LabH pode ajudar 
os clínicos no esclarecimento da causa do prolongamento 
do TTPa e na obtenção de um diagnóstico correto.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de 
interesses na realização deste trabalho
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE DEFICIÊNCIA DE 
PRÉ-CALICREÍNA: IMPORTÂNCIA DA SUSPEIÇÃO E DO 
MÉTODO LABORATORIAL 

1º Autor: Elsa Gonçalves
Afiliação: Laboratório Hemostase- Hospital Pediátrico, 
Serviço de Patologia Clínica, CHUC

Co-autores e afiliações: Teresa Sevivas - Serviço de 
Sangue e Medicina Transfusional, CHUC; João Mariano 
Pêgo - Laboratório Hemostase- HUC, Serviço de Patologia 
Clínica, CHUC

Introdução: A Pré-calicreína (PK) é uma serina-protease 
com um papel muito importante na ativação dos fatores 
de contacto da via intrínseca da cascata da coagulação. A 
deficiência de PK (DefPK) é uma doença hereditária rara 
de transmissão autossómica recessiva. Os doentes são 
geralmente assintomáticos, podendo apresentar apenas 
sintomas hemorrágicos muito ligeiros. É sub-diagnosticada, 
pois o prolongamento significativo e isolado do Tempo de 
Tromboplastina Parcial ativado(TTPa) que lhe está 
associado, acaba por ser muito pouco investigado. Não 
obstante, há situações em que é necessário um diagnóstico 
definitivo (pré-operatórios, por ex.), para explicar a 
discrepância entre o defeito in vitro e a previsibilidade de 
uma tendência hemorrágica praticamente ausente.

Objetivo: Ilustrar a importância do laboratório de Hemostase 
(LabH) no diagnóstico da DefPK.

Material e Métodos: Menino, 5 anos, recorre à urgência por 
febre e petéquias. Plaquetas 271x 109/L, TP 12.4/11, TTPa 
40.3/31. Reavaliado em consulta de agudos: TTPa 178.2/31. 
O laboratório contactou o médico para averiguar se existia 
clínica hemorrágica e, uma vez que não, foi solicitada nova 
amostra para confirmação e investigação deste prolongamento 
de TTPa. 

Amostras: citrato de sódio 3.2%, centrifugadas a 2500rpm 
12 min. Testes: Tempo Protrombina(TP) com RecombiPlastin2G®; 
TTPa com SynthAsil® (sílica) e SynthAFax® (ácido elágico) 
e duas incubações(3 min, 15 min); Fibrinogénio método de 
Clauss; Fatores VIII, IX, XI e XII, método coagulante com 
SynthAsil® e plasmas deficientes da IL; Anticoagulante 
lúpico(ACL) com dRVVT e Silica Cloting Time; Actividade 
de PK e Quininogénio de Alto Peso Molecular, método 
coagulante e plasmas deficientes da Technoclone®. 
Equipamentos: ACL TOP 550(Werfen®) e Sysmex CS-2500 
System (Siemens Healthineers®). O propósito foi avaliado 
em vários momentos clínica e laboratorialmente- consulta 
de Agudos, Hemostase e Cirurgia. Foram feitos estudos 
familiares.�Resultados: Clinicamente todos os elementos 
da família apresentaram score ISTH-BAT com pontuação 
0. Resultados laboratoriais: Propósito: TTPa (3min-86.7’’; 
15min-32.5’’; ácido elágico-29.8’’), PK<3.3%; Irmão1: TTPa 
(3min-30’’), PK-33%; Irmão2: TTPa (3min-89.5’’; 
15min-32.8’’), PK<3.3%; Pais: TTPa e PK normais. 

Discussão: A investigação de doenças raras no LabH deve 
ter por base uma avaliação crítica dos resultados e um 
elevado grau de suspeição. Numa amostra com TTPa 
muito prolongado, em que o doente não tinha clínica 
hemorrágica e as primeiras etapas da investigação- 
doseamentos de fatores VIII, IX, XI, XII, pesquisa de ACL e 
inibidores, tempo de trombina e doseamento de fibrinogé-
nio- não apresentaram alterações, houve a suspeita de que 
poderia ser uma DefPK. Esta pôde ser confirmada por: 1. 
normalização do TTPa após aumento do tempo de pré-incu-
bação da amostra; 2. normalização do TTPa com reagente 
com ácido elágico; 3. doseamento da atividade da PK. 
Esta metodologia permitiu diagnosticar deficiência grave 
no propósito e irmão 2, deficiência ligeira no irmão 1. 
Estudos moleculares em curso para confirmação das 
prováveis homozigotias/heterozigotia. 

Alguns laboratórios não têm a possibilidade de realizar o 
teste específico para doseamento da PK, mas mediante 
suspeita podem confirmá-la efetuando o TTPa com 15 min 
de pré-incubação da amostra ou usando um reagente 
contendo ácido elágico. Deste modo, o LabH pode ajudar 
os clínicos no esclarecimento da causa do prolongamento 
do TTPa e na obtenção de um diagnóstico correto.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de 
interesses na realização deste trabalho
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BACTERIEMIA POR AGENTE PATOGÉNICO EMERGENTE 
EM INDIVÍDUO IMUNOSSUPRIMIDO – RELATO DE CASO 
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Gentil, EPE
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Introdução: O número de indivíduos imunossuprimidos 
tem aumentado consideravelmente devido a várias 
causas, incluindo a transplantação de órgãos sólidos. 
Ochrobactrum anthropi (O. anthropi) é um bacilo Gram 
negativo aeróbio, não fermentador da lactose, oxidase 
positiva, com distribuição ubiquitária e baixa virulência, 
que pode ser encontrado como colonizante transitório do 
trato gastrointestinal humano, bem como de áreas húmidas 
do ambiente hospitalar. Além disso, trata-se de um agente 
patogénico emergente em indivíduos imunossuprimidos, 
sendo que a bacteriemia associada a dispositivos intravascu-
lares é o tipo de infeção mais comum.

Caso clínico: Doente do sexo masculino com 64 anos de 
idade e antecedentes de transplantação hepática sob 
terapêutica imunossupressora com micofenolato de 
mofetil e tacrolímus, bem como de episódios de colangite 
recidivante em contexto de estenose da via biliar e litíase 
biliar iatrogénicas, recorreu ao médico assistente por 
febre, anorexia, perda ponderal não intencional e prurido 
generalizado, tendo sido internado com o diagnóstico de 
colangite isquémica sob terapêutica antimicrobiana 
empírica com piperacilina/tazobactam e com indicação 
para re-transplantação hepática. Ao 22.º dia de internamento, 
após completar o ciclo de terapêutica antimicrobiana, 
reapresentou febre, razão pela qual efetuou a colheita de 
sangue para estudo bacteriológico e iniciou terapêutica 
antimicrobiana empírica com meropenem. Após cerca de 
24 horas de incubação no sistema BACTECTM FX (BD), os 
dois frascos de hemocultura foram sinalizados como 
positivos e o exame microscópico dos esfregaços corados 
pela técnica de Gram revelou a presença de bacilos Gram 
negativo. O painel de identificação molecular ePlex® 
(GenMark), efetuado a partir de um dos frascos de hemo-
cultura positivos, foi negativo. Após 24 horas de 
incubação a 37°C, em capnofilia, a subcultura em gelose 
de chocolate mostrou uma flora moderada de colónias 
pequenas a médias, circulares, convexas, ligeiramente 
mucoides, oxidase positiva, as quais foram identificadas 
por espectrometria de massa através do sistema VITEK® 
MS (bioMérieux) e por painel de identificação bioquímica 
no sistema VITEK® 2 (bioMérieux) como O. anthropi. O 
estudo de suscetibilidade aos antimicrobianos por micro-
diluição através do sistema MicroScan WalkAway® (Beckman 
Coulter) mostrou que a estirpe era sensível ao imipenem, 
meropenem, gentamicina e ciprofloxacina, e resistente à 
piperacilina/tazobactam e ceftazidima. Ao 36.º dia de 
internamento, após apresentar critérios de cura clínica e 
microbiológica, decidiu-se prosseguir com o plano de 
re-transplantação hepática, porém o doente acabou por 
falecer em choque hemorrágico pós-operatório.

Conclusões: Os autores presumem que a bacteriemia por 
O. anthropi surgiu por translocação da flora gastrointestinal 
em virtude de uma possível disrupção mucosa causada 
pela dupla terapêutica imunossupressora ou por contami-
nação de um dos dispositivos intravasculares colocados 
no internamento. Além disso, na medida em que O. anthropi 
é geralmente resistente à maioria dos β-lactâmicos, o facto 
de o doente ter estado sob terapêutica antimicrobiana com 
piperacilina/tazobactam pode ter facilitado a sua dissemi-
nação. As infeções causadas por microrganismos pouco 

comuns, tais como O. anthropi, têm-se tornado 
responsáveis por uma morbimortalidade significativa 
nestes subgrupos de doentes, razão pela qual é funda-
mental o cumprimento escrupuloso das normas de 
controlo de infeção.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não existir conflitos de interesse.
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STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS PHARYNGIS: DA 
COMENSADALIDE AO EMPIEMA

1º Autor: Bernardo Ribeiro da Silva
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica; Centro Hospitalar 
Leiria, E.P.E

Co-autores e afiliações: Filipa Silva (Serviço de Patologia 
Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E) Gina Marrão (Serviço 
de Patologia Clínica; Centro Hospitalar Leiria, E.P.E), Ana 
Bento Pinto (Serviço de Patologia Clínica; Centro Hospitalar 
Leiria, E.P.E), Yuliya Sydor (Serviço de Patologia Clínica; 
Centro Hospitalar Leiria, E.P.E), Ricardo Castro (Serviço de 
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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CLÍNICO  

1º Autor: Paulo Dias Silva
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Gentil, EPE

Co-autores e afiliações: Jonatas Garcez, Hugo Cruz, Maria 
Helena Ramos: Serviço de Microbiologia, Departamento de 
Patologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE

Introdução: O número de indivíduos imunossuprimidos 
tem aumentado consideravelmente devido a várias 
causas, incluindo a transplantação de órgãos sólidos. 
Ochrobactrum anthropi (O. anthropi) é um bacilo Gram 
negativo aeróbio, não fermentador da lactose, oxidase 
positiva, com distribuição ubiquitária e baixa virulência, 
que pode ser encontrado como colonizante transitório do 
trato gastrointestinal humano, bem como de áreas húmidas 
do ambiente hospitalar. Além disso, trata-se de um agente 
patogénico emergente em indivíduos imunossuprimidos, 
sendo que a bacteriemia associada a dispositivos intravascu-
lares é o tipo de infeção mais comum.

Caso clínico: Doente do sexo masculino com 64 anos de 
idade e antecedentes de transplantação hepática sob 
terapêutica imunossupressora com micofenolato de 
mofetil e tacrolímus, bem como de episódios de colangite 
recidivante em contexto de estenose da via biliar e litíase 
biliar iatrogénicas, recorreu ao médico assistente por 
febre, anorexia, perda ponderal não intencional e prurido 
generalizado, tendo sido internado com o diagnóstico de 
colangite isquémica sob terapêutica antimicrobiana 
empírica com piperacilina/tazobactam e com indicação 
para re-transplantação hepática. Ao 22.º dia de internamento, 
após completar o ciclo de terapêutica antimicrobiana, 
reapresentou febre, razão pela qual efetuou a colheita de 
sangue para estudo bacteriológico e iniciou terapêutica 
antimicrobiana empírica com meropenem. Após cerca de 
24 horas de incubação no sistema BACTECTM FX (BD), os 
dois frascos de hemocultura foram sinalizados como 
positivos e o exame microscópico dos esfregaços corados 
pela técnica de Gram revelou a presença de bacilos Gram 
negativo. O painel de identificação molecular ePlex® 
(GenMark), efetuado a partir de um dos frascos de hemo-
cultura positivos, foi negativo. Após 24 horas de 
incubação a 37°C, em capnofilia, a subcultura em gelose 
de chocolate mostrou uma flora moderada de colónias 
pequenas a médias, circulares, convexas, ligeiramente 
mucoides, oxidase positiva, as quais foram identificadas 
por espectrometria de massa através do sistema VITEK® 
MS (bioMérieux) e por painel de identificação bioquímica 
no sistema VITEK® 2 (bioMérieux) como O. anthropi. O 
estudo de suscetibilidade aos antimicrobianos por micro-
diluição através do sistema MicroScan WalkAway® (Beckman 
Coulter) mostrou que a estirpe era sensível ao imipenem, 
meropenem, gentamicina e ciprofloxacina, e resistente à 
piperacilina/tazobactam e ceftazidima. Ao 36.º dia de 
internamento, após apresentar critérios de cura clínica e 
microbiológica, decidiu-se prosseguir com o plano de 
re-transplantação hepática, porém o doente acabou por 
falecer em choque hemorrágico pós-operatório.

Conclusões: Os autores presumem que a bacteriemia por 
O. anthropi surgiu por translocação da flora gastrointestinal 
em virtude de uma possível disrupção mucosa causada 
pela dupla terapêutica imunossupressora ou por contami-
nação de um dos dispositivos intravasculares colocados 
no internamento. Além disso, na medida em que O. anthropi 
é geralmente resistente à maioria dos β-lactâmicos, o facto 
de o doente ter estado sob terapêutica antimicrobiana com 
piperacilina/tazobactam pode ter facilitado a sua dissemi-
nação. As infeções causadas por microrganismos pouco 

comuns, tais como O. anthropi, têm-se tornado 
responsáveis por uma morbimortalidade significativa 
nestes subgrupos de doentes, razão pela qual é funda-
mental o cumprimento escrupuloso das normas de 
controlo de infeção.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não existir conflitos de interesse.
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Introdução: A Sífilis é uma doença sistémica transmitida 
por via sexual e vertical causada pela espiroqueta Treponema 
pallidum. Segundo a DGS a sua incidência tem sido 
crescente em Portugal. O diagnóstico tradicional era 
realizado através de um teste não treponémico como o 
Rapid Plasma Reagen Syphilis (RPR) seguido por um teste 
treponémico como a imunoquimioluminiscencia. O apareci-
mento de testes treponémicos automatizados em regime de 
screening, permitiu inverter a sequência laboratorial dos 
testes outrora realizados (algoritmo reverso). Os testes 
automatizados possibilitam uma metodologia laboratorial 
padronizada e assim um diagnóstico mais rápido e sensível.

Objetivos e Metodologia: Estudo descritivo retrospectivo 
baseado na análise dos resultados de diagnóstico laboratorial 
de Sífilis num laboratório de Patologia Clínica hospitalar. 
Foram incluídos todos os testes realizados durante um 
período de 3 anos (entre 01/01/2019 e 31/12/2021). Cada 
diagnóstico de sífilis foi realizado por algoritmo reverso de 
rastreio de sífilis baseado na recomendação do Centro de 
Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). O algoritmo 
inicia-se pelo rastreio teste treponémico automático de 
imunoquimioluminiscencia ADVIA Centaur Syphilis Assay 
[ACSA] (Siemens, Muenchen, Alemanha) sendo considerados 
positivos testes >1.1 seguidos de RPR (Human Geselischaft 
fur Biochemica un Diagnostica mbH, Wiesbaden, 
Alemanha). Confirmação das amostras por teste ELISA 
anticorpo anti-Treponema pallidum IgG e IgM (EATP ratio 
positivo > 1.1) (Euroimmun, Lubeck Alemanha).  

Resultados: Foram realizados 12548 testes rastreio 
treponémicos dos quais 832 foram positivos (6.63%). A 
distribuição por anos foi de: 4462 testes em 2019; 3597 em 
2020 e 4489 em 2021. As mulheres corresponderam a 58% 
dos sujeitos testados, mas apenas a 29.4% dos testes 
positivos. Analisando por faixa etária: os menores de 18 
anos corresponderam a 1.3% dos testes (4.7% dos positivos); 
o grupo entre 18 a 64 anos - 75% dos testes (61% dos 
positivos) e os sujeitos maiores que 65 anos com 23% dos 
testes (33% dos positivos). No que concerne à origem dos 
pedidos de teste: 47% foram no contexto de consulta 
externa; 35% no internamento e 16% em serviço de urgência 
(pré internamento). O teste RPR, realizado de seguida, foi 
negativo em 23 dos 832 rastreios positivos (2.76%). 
Nesses 23 casos sujeitos a ELISA, apenas 8 não foram 
confirmados como positivos (taxa de falsos positivos no 
rastreio automático inicial inferior a 1%).  

Conclusões: A análise estatística da testagem laboratorial 
de sífilis permite conhecer melhor o contexto de 
diagnóstico desta doença no meio hospitalar. O número 
de testes realizado anualmente foi pouco afetado pelo 
período de pandemia Covid-19. O algoritmo reverso de 
diagnóstico com teste de rastreio automático por imuno-
quimioluminiscencia permite uma abordagem uniformizada 
de pesquisa de sífilis e elimina a necessidade de realização 
de RPR em todos os doentes.

Declaração de conflito de interesses: Eu, Gonçalo Torres, 
autor responsável pela submissão deste trabalho e todos 
os coautores que aqui se apresentam, declaramos que não 
possuímos conflitos de interesse.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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ROTHIA MUCILAGINOSA COMO AGENTE ETIOLÓGICO 
DE INFEÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO INFERIOR – 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
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Afiliação: Serviço de Patologia Clínica, Hospital da Senho-
ra da Oliveira, EPE
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Introdução: Rothia mucilaginosa (R. mucilaginosa), 
previamente Stomatococcus mucilaginosus, é um coco 
Gram positivo, anaeróbio facultativo, catalase variável e 
oxidase negativa, considerada parte da flora comensal da 
naso- e orofaringe. Recentemente, R. mucilaginosa tem 
vindo a ser implicada em diferentes tipos de infeções, não 
só em indivíduos imunodeprimidos, mas também em 
indivíduos imunocompetentes.

Objetivos e Metodologia: O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a valorização do isolamento de R. mucilaginosa 
como agente etiológico de infeção do trato respiratório 
inferior (ITRI) através de um estudo observacional retrospetivo, 
com a duração de 1 ano, num centro hospitalar universitário. 
Os dados foram obtidos através da consulta do sistema 
informático laboratorial e do processo clínico eletrónico 
dos doentes.

Resultados: Foram estudados 9 isolamentos de R. 
mucilaginosa provenientes de amostras do trato 
respiratório, nomeadamente expetoração (n=6), aspirado 
brônquico (n=2) e exsudado traqueal (n=1), colhidas por 
suspeita de ITRI em doentes com idade compreendida 
entre os 52 e os 79 anos, em regime de ambulatório (n=4), 
de urgência (n=3) ou de internamento (n=2). Os doentes 
apresentavam um ou mais dos seguintes fatores de risco: 
hábitos tabágicos (n=5), doença pulmonar obstrutiva 
crónica (n=5), carcinoma do trato respiratório (n=4), 
hábitos etílicos (n=2) e doença cardiovascular (n=1). A 
identificação bacteriana foi efetuada por espectrometria 
de massa através do sistema VITEK® MS (bioMérieux) em 
todos os isolamentos (n=9), assim como o teste de 
suscetibilidade aos antimicrobianos que foi realizado pelo 
método de difusão em gelose com tira de plástico impregnada 
com gradiente de concentração de antimicrobiano (n=9). 
Os resultados foram interpretados de acordo com os 
breakpoints clínicos do CLSI. 

As estirpes isoladas demonstraram perfis de suscetibilidade 
variáveis mantendo, no entanto, boa suscetibilidade ao 
trimetropim/sulfametoxazol (n=8) e às fluoroquinolonas 
(n=6), bem como razoável suscetibilidade à penicilina G 
(n=5) e à clindamicina (n=4). Os doentes apresentaram 
melhoria clínica após instituição de terapêutica antimicrobiana 
dirigida com β-lactâmicos (n=4) ou fluoroquinolonas (n=2). 
Curiosamente, no único caso em que foi assumida uma 
flora de contaminação e não se iniciou terapêutica antimicro-
biana, verificou-se agravamento clínico.

Conclusões: As infeções por R. mucilaginosa encontram-se 
provavelmente subdiagnosticadas, pois este microrganismo 
pode ser erroneamente identificado ou simplesmente 
descartado como contaminante. Na medida em que R. 
mucilaginosa faz parte da flora comensal da naso- e 
orofaringe, o seu isolamento a partir de amostras do trato 
respiratório deve ser encarado com cautela e permanece 
controverso e desafiante, porém parece existir evidência 
crescente no sentido da sua valorização de forma criteriosa 
e individualizada, de acordo com os fatores de risco do 
doente, tais como tabagismo e doença pulmonar obstrutiva 
crónica. Apesar destes resultados, dado a amostragem 
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PSEUDO PELGER-HUET NUM DOENTE TRANSPLANTADO 
RENAL SOB IMUNOSSUPRESSORES
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Originalmente descrita em 1928, a anomalia de 
Pelger-Huet (APH) é uma condição autossómica dominante 
benigna, caracterizada pela alteração da segmentação 
nuclear dos granulócitos. Todos os leucócitos polimorfo-
nucleares são virtualmente afetados, apresentando 
núcleos unilobulados, redondos ou ovais, ou bilobulados, e 
cromatina mais condensada que o habitual. Apesar destas 
alterações morfológicas, a função granulocítica 
mantem-se, e estes indivíduos não têm suscetibilidade 
aumentada a infeções bacterianas.

Em contraste, anomalia de Pseudo-Pelger-Huet (APPH) é 
uma alteração adquirida dos neutrófilos, cuja morfologia é 
semelhante, mas que afeta apenas uma fração da população 
total destas células. A APPH pode ser resultado de uma 
neoplasia mielóide clonal, como um Síndrome Mielodis-
plásico ou uma Leucemia Mielóide Aguda, ou pode ser 
uma alteração secundária não clonal, relacionada com 
uma variedade de causas, que incluem infeções ou fármacos. 
Tem sido descrita recentemente no contexto de recetores 
de transplantes, e atribuída aos fármacos imunossupressores, 
como tacrolimus, micofenolato de mofetil ou outros. As 
alterações dos neutrófilos são reversíveis após descontinuação 
ou redução da dose da medicação.

Apresenta-se o caso de uma doente do sexo feminino, 62 
anos, submetida a transplante renal 9 meses antes, sob 
terapêutica imunossupressora com tacrolimus, micofenolato 
de mofetil e ganciclovir. O contador hematológico 
automático Sysmex XE-2100D gerou um diferencial 
leucocitário que incluía uma contagem aumentada de 
granulócitos imaturos. Foi então realizada uma extensão 
de sangue periférico, e a sua observação microscópica 
mostrou que as células classificadas como granulócitos 
imaturos eram na verdade neutrófilos hipolobulados (uni e 
bilobulados), mas com cromatina “madura” condensada, e 
não metamielócitos ou mielócitos. 

Uma vez que a APPH é classicamente vista como um 
marcador morfológico de mielodisplasia, a presença de 
APPH induzida iatrogenicamente pode gerar confusão 
diagnóstica. Torna-se essencial, portanto, um conhecimento 
das diversas etiologias possíveis da APPH, para o seu 
atempado reconhecimento e correlação com o contexto 
clínico subjacente, de modo fornecer um resultado fidedigno 
e relevante clinicamente.

Declaração de conflito de interesses: Nada a declarar.

pequena deste trabalho, são necessários mais estudos 
para corroborar a associação entre o isolamento de R. 
mucilaginosa e a ITRI, sobretudo na presença de determinados 
fatores de risco, bem como para determinar se a terapêutica 
antimicrobiana dirigida tem impacto na evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não existir conflitos de interesses
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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ROTHIA MUCILAGINOSA COMO AGENTE ETIOLÓGICO 
DE INFEÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO INFERIOR – 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO

1º Autor: Rui Freitas
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica, Hospital da Senho-
ra da Oliveira, EPE

Co-autores e afiliações: Paulo Dias Silva: Departamento de 
Diagnóstico Laboratorial, Instituto Português de Oncologia 
do Porto Francisco Gentil, EPE; Hugo Cruz, Maria Helena 
Ramos: Serviço de Microbiologia, Departamento de Patolo-
gia, Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE.

Introdução: Rothia mucilaginosa (R. mucilaginosa), 
previamente Stomatococcus mucilaginosus, é um coco 
Gram positivo, anaeróbio facultativo, catalase variável e 
oxidase negativa, considerada parte da flora comensal da 
naso- e orofaringe. Recentemente, R. mucilaginosa tem 
vindo a ser implicada em diferentes tipos de infeções, não 
só em indivíduos imunodeprimidos, mas também em 
indivíduos imunocompetentes.

Objetivos e Metodologia: O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a valorização do isolamento de R. mucilaginosa 
como agente etiológico de infeção do trato respiratório 
inferior (ITRI) através de um estudo observacional retrospetivo, 
com a duração de 1 ano, num centro hospitalar universitário. 
Os dados foram obtidos através da consulta do sistema 
informático laboratorial e do processo clínico eletrónico 
dos doentes.

Resultados: Foram estudados 9 isolamentos de R. 
mucilaginosa provenientes de amostras do trato 
respiratório, nomeadamente expetoração (n=6), aspirado 
brônquico (n=2) e exsudado traqueal (n=1), colhidas por 
suspeita de ITRI em doentes com idade compreendida 
entre os 52 e os 79 anos, em regime de ambulatório (n=4), 
de urgência (n=3) ou de internamento (n=2). Os doentes 
apresentavam um ou mais dos seguintes fatores de risco: 
hábitos tabágicos (n=5), doença pulmonar obstrutiva 
crónica (n=5), carcinoma do trato respiratório (n=4), 
hábitos etílicos (n=2) e doença cardiovascular (n=1). A 
identificação bacteriana foi efetuada por espectrometria 
de massa através do sistema VITEK® MS (bioMérieux) em 
todos os isolamentos (n=9), assim como o teste de 
suscetibilidade aos antimicrobianos que foi realizado pelo 
método de difusão em gelose com tira de plástico impregnada 
com gradiente de concentração de antimicrobiano (n=9). 
Os resultados foram interpretados de acordo com os 
breakpoints clínicos do CLSI. 

As estirpes isoladas demonstraram perfis de suscetibilidade 
variáveis mantendo, no entanto, boa suscetibilidade ao 
trimetropim/sulfametoxazol (n=8) e às fluoroquinolonas 
(n=6), bem como razoável suscetibilidade à penicilina G 
(n=5) e à clindamicina (n=4). Os doentes apresentaram 
melhoria clínica após instituição de terapêutica antimicrobiana 
dirigida com β-lactâmicos (n=4) ou fluoroquinolonas (n=2). 
Curiosamente, no único caso em que foi assumida uma 
flora de contaminação e não se iniciou terapêutica antimicro-
biana, verificou-se agravamento clínico.

Conclusões: As infeções por R. mucilaginosa encontram-se 
provavelmente subdiagnosticadas, pois este microrganismo 
pode ser erroneamente identificado ou simplesmente 
descartado como contaminante. Na medida em que R. 
mucilaginosa faz parte da flora comensal da naso- e 
orofaringe, o seu isolamento a partir de amostras do trato 
respiratório deve ser encarado com cautela e permanece 
controverso e desafiante, porém parece existir evidência 
crescente no sentido da sua valorização de forma criteriosa 
e individualizada, de acordo com os fatores de risco do 
doente, tais como tabagismo e doença pulmonar obstrutiva 
crónica. Apesar destes resultados, dado a amostragem 

pequena deste trabalho, são necessários mais estudos 
para corroborar a associação entre o isolamento de R. 
mucilaginosa e a ITRI, sobretudo na presença de determinados 
fatores de risco, bem como para determinar se a terapêutica 
antimicrobiana dirigida tem impacto na evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não existir conflitos de interesses
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Introdução: A pandemia de COVID-19 afeta milhões de 
pessoas em todo o mundo. O seu controlo passa entre 
outros fatores, pela administração de uma vacina eficaz 
que possa minimizar o seu impacto na população.
Estudos demonstram variação dos títulos de anticorpos 
IgG para o SARS-CoV-2 (Ac IgG SARSCoV-2), ao longo do 
tempo, após a vacinação, mas a relação entre esses títulos 
de anticorpos e a duração da proteção nas populações 
não é totalmente compreendida.
Uma vez que a produção de anticorpos é uma parte 
importante da resposta imune adaptativa, é importante 
compreender a resposta imunitária conferida pelas 
vacinas contra a COVID-19 e se existe diferença entre elas.

Objetivos e metodologia: Avaliar a resposta imunitária 
conferida pelas vacinas contra COVID-19 BNT162b2/ 
Comirnaty da Pfizer-BioNTech e ChAdOx1 da AstraZene-
ca- -Oxford em 37 profissionais do Serviço de Patologia 
Clínica do CHUA- UHP/UHL, doseando o título de Ac IgG 
SARSCoV-2, aos 3 e 6 meses após a inoculação da segunda 
dose, em amostra de sangue periférico, através de teste 
imunológico por quimioluminescência.

Resultados: Em 37 indivíduos estudados, 27 são do sexo 
feminino e 10 do sexo masculino, sendo a média de idades 
de 43.65 anos. Nenhum dos indivíduos teve diagnóstico 
de COVID-19 previamente.
A 12 indivíduos foi inoculada a vacina ChAdOx1 e a 24 a 
vacina BNT162b2. Foi excluída uma participante por lhe 
terem sido inoculadas doses de vacinas diferentes.
O título médio de anticorpos 3 meses após a toma da 
segunda dose foi de 21.55 (SD 8.218) para o grupo 
ChAdOx1 e de 81.38 (SD 41.205) para o grupo BNT162b2. 
Seis meses após a toma da segunda dose, o título médio 
foi de 9.45 (SD 5.09) para o grupo ChAdOx1 e de 30.83 
(SD 16.491) para o grupo BNT162b2.
Foi detectada uma diferença estatisticamente significativa 
no título médio de anticorpos entre as duas vacinas 
(valor-p = 0.009), entre os dois momentos de medição 
(vapor-p <0.001), bem como uma interação significativa 
entre a vacina e o momento de medição (valor-p 0 0.011).
Antes do fim do follow-up, 2 doentes contraíram COVID-19 
no grupo ChAdOx1 e 4 no grupo BNT162b2. Todos os 
casos ocorreram após as duas titulações pelo que nenhum 
dos participantes foi excluído.
Foram excluídos 4 participantes do grupo ChAdOx1, 3 por 
terem abandonado o estudo e 1 por ser um outlier 
extremo. Nenhum participante foi excluído no grupo 
BNT162b2.

Conclusões: As vacinas ChAdOx1 e BNT162b2 induzem 
respostas diferentes ao nível do título de anticorpos IgG 
para o SARS-CoV-2, sendo este superior para a BNT162b2. 
Considerando o cut-o� de positividade de 11.5 AU/ml, a 
resposta induzida pela vacina ChAdOx1 parece não durar 
até aos 6 meses após a segunda dose.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram não 
ter conflito de interesses relacionados com o presente trabalho.
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STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS PHARYNGIS: DA 
COMENSADALIDE AO EMPIEMA
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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BACTERIEMIA POR AGENTE ANAERÓBIO: CLOSTRIDIUM 
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Introdução: O Clostridium paraputrificum é uma espécie 
extremamente rara que constitui apenas 1% de todas as 
infecções por Clostridium na literatura1. As espécies de 
Clostridium são bacilos gram-positivo anaeróbios, de 
difícil tratamento devido à sua capacidade de produzir 
endosporos resistentes.2,3 Apesar deste microrganismo 
pertencer à flora intestinal normal, a rutura da barreira 
mucosa pode resultar em bacteremia clostridiana, habitual-
mente associada a imunossupressão e a condições médicas 
subjacentes, como carcinoma do cólon, HIV e doença 
inflamatória intestinal4.

Caso Clínico: Apresenta-se o caso clínico de um homem 
de 83 anos, que recorre ao SU do HSOG por quadro de dor 
abdominal difusa com 3 dias de evolução. Sem febre, 
vómitos ou outras queixas relevantes. Com antecedentes 
de neoplasia do colón direito e sigmóide há 20 anos, 
tendo sido submetido a colectomia quase total e vários 
internamentos em cirurgia geral por quadros de oclusão 
intestinal. Ao exame objetivo, apresentava abdómen endureci-
do e não depressível, desconforto à palpação e timpanismo 
difuso à percussão.

Analiticamente, observou- se lesão renal aguda estádio 1 
pré renal (creatinina 2,64 mg/dL e ureia 57 mg/dL) em 
doente com cateter duplo J, hipercaliemia (5,69 mEq/L), 
leucocitose (19300/uL com 89% de neutrófilos) e PCR 
normal. Gasimetria em ar ambiente com acidemia 
metabólica (pH 7,340, pCO2 32, HCO3 16,9). Evoluiu 
desfavoravelmente, com perfil hipotensivo e subida dos 
parâmetros inflamatórios (PCR 16,5 mg/dL). Raio-X 
abdominal sem níveis hidroaéreos. A tomografia 
computorizada abdominal revelou distensão cólica com 
níveis hidroaéreos nas ansas do intestino delgado 
compatível com quadro suboclusivo. Ao cuidado da 
cirurgia geral, o doente foi submetido a laparotomia 
exploradora com lise de bridas e rafia de perfurações 
iatrogénicas. Iniciou antibioterapia com Piperacilina+ 
Tazobactam. Desde o pós-operatório com perfil hipotensivo, 
baixo débito urinário, dessaturação e prostração. Após 2 
dias, entrou em choque sético associado a peritonite 
fecaloide tendo sido submetido a nova laparotomia explo-
radora e realizado enterostomia proximal. Foi admitido na 
UCIP com necessidade de suporte cardiovascular e 
respiratório invasivo. Colheram-se hemoculturas que 
positivaram em menos de 24h. O esfregaço de sangue 
periférico corado pelo método de Gram mostrou bacilos 
gram positivos, com esporos terminais intumescidos. No 
exame cultural, em atmosfera de aerobiose não se verificou 
qualquer crescimento, mas em anaerobiose obtiveram-se 
colónias isoladas no meio de gelose de sangue. Recorrendo 
à espetrofotometria de massa foi possível identificar a 
estirpe de C. paraputrificum no Sistema Vitek® MS 
(Biomérieux). Após iniciar metronidazol apresentou evolução 
clínica e analítica favorável, não tendo sido documentadas 
complicações intra-abdominais. Teve alta ao 36º dia de 
internamento.

 Considerações Finais: Com este trabalho evidencia-se um 
caso raro de bacteriemia causada pelo Clostridium 
paraputrificum e o papel do laboratório de microbiologia 
no seu isolamento e identificação em tempo útil, permitin-
do ajustar o tratamento antibiótico de forma mais dirigida. 
É fundamental ter sempre presente que as infeções por 
agentes anaeróbios, embora pouco frequentes, existem, e 
podem conduzir a situações graves ou mesmo potencialmente 
graves caso não sejam diagnosticadas atempadamente.

Keywords: Clostridium paraputrificum, peritonite, espetro-
fotometria
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SPUR CELL ANEMIA - O DIAGNÓSTICO ESTÁ NO 
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Introdução: A etiologia da anemia na doença hepática 
grave é multifatorial e uma causa menos reconhecida é a 
Spur Cell Anemia (SCA). A SCA é uma anemia hemolítica 
adquirida muitas vezes associada à cirrose hepática e 
caracterizada pela presença de células de esporão, que 
são uma forma extrema de acantócitos (contagem geralmente 
> 20% no Esfregaço de Sangue Periférico). É causada por 
uma anormalidade estrutural das membranas dos eritrócitos 
devido à alteração da composição lipídica da membrana, 
levando ao sequestro e destruição esplénica. A exclusão 
de outras causas de anemia hemolítica relacionada com 
doença hepática grave como Síndrome de Zieve ou 
Anemia Hemolítica com Equinócitos, é um passo essencial 
no diagnóstico da SCA. A presença de SCA é um indicador 
de mau prognóstico e apresenta alto risco de mortalidade. 
Atualmente, a única cura definitiva é o transplante hepático. 

Caso Clínico:   Homem de 58 anos, caucasiano, enviado ao 
SU pelo médico de família por quadro de hipotensão e 
icterícia. Negava hematémeses ou melenas. Tinha 
antecedentes de cirrose hepática alcoólica, HTA, obesidade, 
dislipidemia, e história de internamento recente por 
encefalopatia hepática.

Ao exame objetivo o doente apresentava-se lentificado, 
com TA 85/51 mm/Hg e FC 77 bpm, abdómen globoso 
mas depressível.

Analiticamente apresentava Hb 4.4 g/L, com VCM 113.2 fL, 
HCM 36.1 pg e RDW 18.5 %; trombocitopenia de 89 000 /µ
L; leucocitose de 16 300 /µL, com neutrofilia de 8 300 /µL 
e eosinofilia de 3 300 /µL. INR de 3.68, TP 52.8 seg, TTPa 
48 seg e Fibrinogénio 55 mg/dL. LDH aumentada (410 
U/L) com hiperbilirrubinemia (13.18mg/dL) predominante-
mente à custa da indireta (7.45 mg/dL). Acrescentou-se o 
doseamento dos Reticulócitos, que se revelaram muito 
aumentados (240 000 /µL - 19.2 %), Esfregaço de Sangue 
Periférico, que revelou anisopoiquilocitose com alguns 
acantócitos e esfero acantócitos e policromasia, e o 
doseamento de Haptoglobina (< 7.81mg/dL). Para 
exclusão de outras causas de anemia, foi acrescentado o 
doseamento de ferritina, acido fólico e vitamina B12 que se 
revelaram dentro do intervalo de referência. O perfil 
lipídico foi avaliado, para exclusão de Síndrome de Zieve 
como causa de anemia hemolítica, não tendo revelado 
hipercolesterolemia (HDL 13mg/dL e LDL 29.8mg/dL) ou 
hipertrigliceridemia (triglicerídeos 61mg/dL). Foi pedido o 
apoio da Gastroenterologia, que excluiu hemorragia 
digestiva alta como causa da anemia, por endoscopia 
digestiva alta. O teste de Coombs (direto e indireto) foi 
negativo, excluindo-se uma anemia hemolítica de causa 
imune. Atendendo à doença hepática grave, associada a 
parâmetros bioquímicos sugestivos de hemólise, reticu-
locitose e presença de acantócitos e esfero acantócitos, 
admitiu-se como diagnóstico mais provável a SCA.

O doente foi internado na UCI, submetido a várias transfusões 
de CE, com agravamento progressivo do estado geral e 
óbito, após 9 dias de internamento.

Conclusão: Este caso destaca a importância do reconheci-
mento da SCA como causa de anemia na doença hepática 
grave, bem como a importância do esfregaço de sangue 
periférico que, revelando alterações morfológicas sugestivas, 
deve desencadear uma série de avaliações reflexas, 
complementando o diagnóstico. O tratamento de SCA é 
um desafio e o papel do transplante hepático pode ser 
atribuído à normalização do metabolismo lipídico ou à 
diminuição da HTA portal e do hiperesplenismo após o 
transplante.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
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A IMPORTÂNCIA DOS AUTOANTICORPOS ANTI-HMGCR 
NA MIOPATIA NECROTIZANTE INDUZIDA POR ESTATINAS
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Introdução: As estatinas são fármacos utilizados no 
tratamento da dislipidemia, que podem associar-se a 
sintomas musculares. Apesar da miotoxicidade ser geralmente 
autolimitada, alguns doentes podem desenvolver uma 
patologia autoimune, Miopatia Necrotizante Imunomediada 
por anticorpos anti-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A 
redutase (MNIM anti-HMGCR), caracterizada por fraqueza 
muscular proximal progressiva e incapacitante, com 
elevação sérica das enzimas musculares e mionecrose. É 
uma patologia grave e rara, com uma prevalência de 2 a 3 
casos/100 000 pessoas medicadas com estatinas, podendo 
ser rapidamente progressiva e fatal, se não diagnosticada e 
tratada atempadamente. A miopatia geralmente persiste, 
apesar da suspensão da estatina, sendo necessário 
tratamento imunossupressor prolongado. A biopsia 
muscular é o gold standard, mas é morosa e invasiva, pelo 
que o doseamento de anticorpos anti-HMGCR tem vindo a 
ser reconhecido como fundamental para o diagnóstico 
precoce. 

Objetivos: Os autores descrevem uma série de 3 casos de 
MNIM anti-HMGCR. 

Caso 1: Sexo feminino, 75 anos, com antecedentes de 
dislipidemia, medicada com atorvastatina 10 mg há 6 anos, 
admitida no Serviço de Urgência (SU) por miopatia proximal 
e parestesias com 1 ano de evolução e agravamento no 
último mês. O estudo analítico revelou rabdiomiólise (CK 
1282 U/L, LDH 672 U/L) e citólise hepática ligeira (TGP 112 
U/L, TGO 154 U/L), tendo sido internada para estudo 
complementar. A Eletromiografia (EMG) apresentou 
inflamação/necrose com componente de cronicidade e o 
estudo imunológico foi positivo para o anti-HMGCR 
(183.67 U/mL). A biópsia muscular demonstrou miopatia 
necrotizante. A doente suspendeu a atorvastatina e iniciou 
corticoterapia oral na dose de 1mg/Kg/dia e metotrexato, 
mantendo-se em vigilância, com melhoria clínica e analítica.

Caso 2: Sexo feminino, 60 anos, previamente autónoma, 
medicada com atorvastatina 80 mg há mais de 10 anos. 
Recorre ao SU por quadro de fraqueza muscular de 
predomínio proximal incapacitante, com disfagia associada, 
de 2 meses de evolução. Analiticamente com CK 4811 U/L, 
LDH 774 U/L, aumento da velocidade de sedimentação e 
anti-HMGCR positivo (167.04 U/mL). Os dados da EMG e 
da biópsia muscular apoiaram o diagnóstico. Iniciou 
terapêutica com prednisolonona 0.5mg/kg/dia, imuno-
globulina 2g/kg de indução e manutenção com metotrexato 
15mg/semana. Teve evolução muito paulatina e necessidade 
de reabilitação muscular prolongada em centro especializado. 
Atualmente mantém rabdomiólise com incapacidade motora 
significativa. 

Caso 3: Sexo masculino, 61 anos, com antecedentes de 
dislipidemia, medicado com atorvastatina 20 mg, 
encaminhado pelo médico de família por rabdomiólise, 
identificada após queixas de cansaço para pequenos 
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Introdução: A sífilis é uma doença infeciosa sistémica 
causada pelo Treponema pallidum, uma espiroqueta 
anaeróbia facultativa e catalase negativa, e cuja incidência 
global ronda os 10 milhões de novos casos por ano.1 A 
infeção geralmente é transmitida por meio de contato 
sexual, mas também pode ocorrer através do contacto 
cutâneo ou transplacentário (sífilis congénita).2 A doença 
é caracterizada por 3 fases clínicas sequenciais e 
sintomáticas que alternam com longos períodos de 
infecção latente assintomática: (1) sífilis primária com 
lesão genital geralmente indolor e linfadenopatia regional; 
(2) sífilis secundária com erupção cutânea difusa nas 
mãos e nos pés; e (3) sífilis terciária com manifestações 
oculares, ósseas, cardiovasculares e cerebrais (neurosífilis).4

Caso Clínico: Neste trabalho, apresentamos o caso clínico 
de um homem de 33 anos, que recorre ao SU do HSOG por 
desconforto e prurido perianal com 3 dias de evolução e 
sem outros sintomas relevantes. Refere ter tido um 
contacto sexual de risco 2 meses antes e sem qualquer 
noção sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST). 
Ao exame objetivo, observaram-se lesões maculopapulares 
não pruriginosas dispersas no tronco e na face, que o 
doente refere terem surgido 2 semanas antes com agrava-
mento progressivo e atingimento das palmas das mãos e 
plantas dos pés. Também apresentava hipersensibilidade 
na região inguinal mas sem adenomegalias, drenagem 
peniana ou ulcerações. Analiticamente, sem leucocitose 
(7,8 x 109/L) e com elevação da PCR (16,6 mg/L). TGO 149, 
TGP 297, GGT 132 e FA 165 UI/L. Restantes parâmetros 
analíticos normais. A ecografia abdominal mostrou uma 
hepatomegalia com aumento difuso da ecogenicidade. O 
doente ficou internado no Serviço de Medicina Interna por 
exantema maculopapular e citólise hepática. Foi solicitado 
o estudo dos marcadores víricos, serologias EBV e CMV e 
o screenning da sífilis. O rastreio da sifílis foi positivo 
(screenning 30.27, RPR 1/64). Além disso, as serologias da 
sífilis confirmaram infeção em fase aguda (IgG > 2.500 IgM 
> 5,0 ). Restante estudo: HepA IgG positivo, Hepatite 
B/C/HIV negativas, CMV positivo (IgG 17,9 IgM (neg) 
1,080; HSV positivo atc anti herpes simples1 IgG 16,3 IgM 
(neg): < 0,5; EBV IgM pos >160 U/mL. O doente foi tratado 
com penicilina benzatina intramuscular de toma única e 
teve alta para domicílio, encontrando-se atualmente a ser 
seguido em Consulta de Doenças Infeciosas.

Considerações Finais: Este caso alerta para a importância 
de se estabelecer um diagnóstico precoce de sífilis, uma 
vez que existe terapêutica disponível e de baixo custo e 
cuja instituição atempada e adequada associa-se a uma 
recuperação favorável na maioria dos doentes, evitando-se 
complicações de maior gravidade. Apesar de ser uma 
doença infeciosa bem reconhecida pela comunidade 
médica, o largo espetro de sinais e sintomas e as 
diferentes fases clínicas que podem acompanhar a sífilis 
contribuem para que ainda na atualidade a sífilis continue 
a ser uma doença subdiagnosticada que pode evoluir para 
complicações fatais.

Keywords: Sifílis; Treponema pallidum; doenças sexualmente 
transmissíveis

Declaração de conflito de interesses: Não existe conflito 
de interesses.

esforços pós-infeção por Sars-Cov-2 grave. Apresentou 
anti-HMGCR positivo (190.87 U/mL) e a biópsia mostrou 
necrose muscular. O doente suspendeu de imediato o 
fármaco, com resolução das queixas. No entanto, por 
manutenção de rabdomiólise exuberante iniciou cortico-
terapia em doses baixas e mantem-se em vigilância.

Conclusões: Os autores pretendem alertar para a gravidade 
desta entidade e para a importância no seu diagnóstico do 
doseamento de anti-HMGCR, permitindo o início mais 
precoce do tratamento. Nos casos apresentados, a dose 
de estatina parece estar associada com a gravidade do 
curso clínico, tal como já demonstrado em estudos anteriores; 
por outro lado, os valores de anti-HMGCR não parecem 
demonstrar essa correlação.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.

Declaração de conflito de interesses: Os autores declaram 
não ter conflitos de interesse
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Introdução: As estatinas são fármacos utilizados no 
tratamento da dislipidemia, que podem associar-se a 
sintomas musculares. Apesar da miotoxicidade ser geralmente 
autolimitada, alguns doentes podem desenvolver uma 
patologia autoimune, Miopatia Necrotizante Imunomediada 
por anticorpos anti-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A 
redutase (MNIM anti-HMGCR), caracterizada por fraqueza 
muscular proximal progressiva e incapacitante, com 
elevação sérica das enzimas musculares e mionecrose. É 
uma patologia grave e rara, com uma prevalência de 2 a 3 
casos/100 000 pessoas medicadas com estatinas, podendo 
ser rapidamente progressiva e fatal, se não diagnosticada e 
tratada atempadamente. A miopatia geralmente persiste, 
apesar da suspensão da estatina, sendo necessário 
tratamento imunossupressor prolongado. A biopsia 
muscular é o gold standard, mas é morosa e invasiva, pelo 
que o doseamento de anticorpos anti-HMGCR tem vindo a 
ser reconhecido como fundamental para o diagnóstico 
precoce. 

Objetivos: Os autores descrevem uma série de 3 casos de 
MNIM anti-HMGCR. 

Caso 1: Sexo feminino, 75 anos, com antecedentes de 
dislipidemia, medicada com atorvastatina 10 mg há 6 anos, 
admitida no Serviço de Urgência (SU) por miopatia proximal 
e parestesias com 1 ano de evolução e agravamento no 
último mês. O estudo analítico revelou rabdiomiólise (CK 
1282 U/L, LDH 672 U/L) e citólise hepática ligeira (TGP 112 
U/L, TGO 154 U/L), tendo sido internada para estudo 
complementar. A Eletromiografia (EMG) apresentou 
inflamação/necrose com componente de cronicidade e o 
estudo imunológico foi positivo para o anti-HMGCR 
(183.67 U/mL). A biópsia muscular demonstrou miopatia 
necrotizante. A doente suspendeu a atorvastatina e iniciou 
corticoterapia oral na dose de 1mg/Kg/dia e metotrexato, 
mantendo-se em vigilância, com melhoria clínica e analítica.

Caso 2: Sexo feminino, 60 anos, previamente autónoma, 
medicada com atorvastatina 80 mg há mais de 10 anos. 
Recorre ao SU por quadro de fraqueza muscular de 
predomínio proximal incapacitante, com disfagia associada, 
de 2 meses de evolução. Analiticamente com CK 4811 U/L, 
LDH 774 U/L, aumento da velocidade de sedimentação e 
anti-HMGCR positivo (167.04 U/mL). Os dados da EMG e 
da biópsia muscular apoiaram o diagnóstico. Iniciou 
terapêutica com prednisolonona 0.5mg/kg/dia, imuno-
globulina 2g/kg de indução e manutenção com metotrexato 
15mg/semana. Teve evolução muito paulatina e necessidade 
de reabilitação muscular prolongada em centro especializado. 
Atualmente mantém rabdomiólise com incapacidade motora 
significativa. 

Caso 3: Sexo masculino, 61 anos, com antecedentes de 
dislipidemia, medicado com atorvastatina 20 mg, 
encaminhado pelo médico de família por rabdomiólise, 
identificada após queixas de cansaço para pequenos 

esforços pós-infeção por Sars-Cov-2 grave. Apresentou 
anti-HMGCR positivo (190.87 U/mL) e a biópsia mostrou 
necrose muscular. O doente suspendeu de imediato o 
fármaco, com resolução das queixas. No entanto, por 
manutenção de rabdomiólise exuberante iniciou cortico-
terapia em doses baixas e mantem-se em vigilância.

Conclusões: Os autores pretendem alertar para a gravidade 
desta entidade e para a importância no seu diagnóstico do 
doseamento de anti-HMGCR, permitindo o início mais 
precoce do tratamento. Nos casos apresentados, a dose 
de estatina parece estar associada com a gravidade do 
curso clínico, tal como já demonstrado em estudos anteriores; 
por outro lado, os valores de anti-HMGCR não parecem 
demonstrar essa correlação.
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A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é uma neoplasia 
maligna das células precursoras linfoides, que proliferam 
de forma anormal na medula óssea. 

Embora possa ocorrer em qualquer idade, a sua incidência 
é maior em crianças, sendo que nos adultos tem uma 
apresentação clínica mais agressiva. Esta neoplasia pode 
ter origem na linhagem precursora das células B, as mais 
frequentes, ou T. 

Relata-se um caso clínico incomum de LLA-T em adulto. 
Homem de 47 anos, hipertenso recorre ao serviço de 
urgência por quadro de epistaxis com 3 dias de evolução. 
Ao exame objetivo apresentava petéquias e hematomas 
dispersos, inclusive na cavidade oral, sem organomegalias 
palpáveis.  Realiza estudo analítico: Hemoglobina 
12.8g/dL, leucócitos 115.5x109/L; Plaquetas 13x109/L; 
Fibrinogénio 543mg/dL; ácido úrico 14,2mg/dL; aspartato 
aminotransferase 59U/L; alanina aminotransferase 49U/L; 
gama glutamil transferase 274U/L; desidrogenase lactato 
2410U/L; PCR 54,5mg/dL. Restante estudo analítico sem 
alterações relevantes. Realizou TAC toraco-abdomino-pélvico 
que revelou a presença de massa tecidular no mediastino 
anterior e esplenomegalia homogénea ligeira. 

Foi efetuado esfregaço de sangue periférico onde se 
observou uma população, predominante, de características 
clonais (83% dos leucócitos): células linfoides de tamanho 
pequeno/médio, com elevada relação núcleo/citoplasma, 
com núcleo de cromatina moderamente condensada, 
nalgumas com aspecto convulocionado, raras com nucléolo 
evidente, citoplasma escasso, nalgumas hiperbasófilo e 
com vacúolos. 

Perante os achados clínico-laboratoriais, e suspeita de 
diagnóstica de LLA, foi pedida a Imunofenotipagem de 
sangue periférico para caracterização da população clonal 
que revelou células com características imunofenotípicas 
compatíveis com o diagnóstico de LLA-T com fenótipo 
intratímico.

Segundo a literatura, a leucemia linfoblástica aguda de 
linhagem T apresenta-se frequentemente de hemoglobina 
superior a 10g/dL, trombocitopenia e frequentemente com 
contagem de leucócitos superior a 100x109/L, tal como no 
caso apresentado. O estudo morfológico característico é 
composto por numerosa contagem de blastos, frequente-
mente dobrados ou clivados, com padrão de cromatina 
variável, com um ou mais nucléolos, citoplasma variavel-
mente basófilo podendo apresentar granulações azurófilas 
e, por vezes, vacúolos. Apesar da avaliação do esfregaço 
periférico permitir colocar a LLA como hipótese diagnóstica, 
a confirmação do mesmo deve ser feita por citometria de 
fluxo e estudo genético, de modo a classificá-la e dirigir o 
seu tratamento.
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Introdução: Streptococcus constellatus são pequenos 
cocos gram-positivo, anaeróbios facultativos, constituintes 
da flora comensal da cavidade oral, trato gastrointestinal e 
urogenital. Pertence ao grupo de agentes comensais Strep-
tococcus milleri. Considerando a comensalidade deste 
grupo de agentes, o respetivo potencial patogénico é 
frequentemente negligenciado; contudo, podem ser causa 
de infeções do trato respiratório, nomeadamente de 
derrames pleurais e abcessos.

Caso clínico: Homem, 67 anos, com antecedentes 
pessoais de alcoolismo, recorre ao serviço de urgência por 
tosse e dor do tipo pleurítico no hipocôndrio direito, com 
3 dias de evolução. À admissão apresentava-se febril 
(38.5ºC). Analiticamente, com leucocitose (13200/uL), 
neutrofilia (9600/uL) e PCR 191 g/dL. A gasometria arterial 
evidenciou a presença de insuficiência respiratória tipo 1. 
A radiografia torácica demonstrou a presença de 
hipotransparência no terço inferior do pulmão direito e a 
TC-tórax revelou um derrame pleural multilocular e 
enquistado, com atelectasia do lobo inferior direito. 
Realizou toracocentese diagnóstica com saída de líquido 
cítrico concentrado. A avaliação citoquímica do líquido 
pleural revelou caraterísticas de exsudato, com um pH 8, 
LDH 1331 UI/L (relação LDH no líquido pleural/soro de 11), 
glicose 0,3 mg/dL, proteínas 49,7 mg/dL (relação 
proteínas totais no líquido pleural/soro de 0,84), ADA 10,6; 
o exame citológico demonstrou um líquido turvo, com um 
total de 2606 células nucleadas e 80% de polimorfonucleares. 
Iniciou antibioterapia empírica intravenosa com ceftriaxone, 
metronidazol e clindamicina. Relativamente ao estudo 
microbiológico, das garrafas de cultura, aeróbia e anaeróbia, 
inoculadas com líquido pleural e incubadas no 
BacT/ALERT® Virtuo®, bioMérieux foi sinalizada como 
positiva a garrafa anaeróbia. Foi realizada subcultura a 
gelose de sangue, incubada em aerobiose e anaerobiose a 
37ºC. As colónias isoladas foram identificadas por espectro-
fotometria (VITEK®2, bioMérieux) como Streptococcus 
constellatus pharyngis. O teste de suscetibilidade aos 
antimicrobianos (TSA) revelou suscetibilidade à ampicilina, 
benzilpenicilina, cefotaxime, ceftriaxone, teicoplanina, 
vancomicina, gentamicina e clindamicina. Após a 
disponibilização dos resultados a antibioterapia foi descalada 
para amoxicilina/ácido clavulânico e claritromicina oral, 
com boa evolução clínica.

Conclusões: O grupo Streptococcus milleri é constituído 
por três espécies distintas: Streptococcus intermedius, 
Streptococcus constellatus e Streptococcus anginosus. 
Apesar da similaridade fenotípica dentro do grupo, a 
distinção é importante na medida em que a primeira 
espécie parece ser mais frequentemente associada a 
maior patogenicidade. Apesar da comensalidade deste 
grupo de agentes, a associação a infeções do trato 
respiratório complicadas está descrita na literatura, 
especialmente na presença de imunossupressão. Assim, a 
identificação do agente na amostra de líquido pleural e o 
conhecimento do perfil de suscetibilidade aos antimicro-
bianos permitiu um melhor ajuste terapêutico, com a 
seleção de antibioterapia mais dirigida administrada por via oral. 

No presente caso, em que o único fator de risco conhecido 
era o alcoolismo e sendo este um agente comensal, 
deveria ser confirmado pela segunda cultura. Contudo, 
não se realizou tendo em conta a boa evolução clínica.
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Introdução: A farmacogenética tem por objetivo a identi-
ficação de diferenças genéticas entre indivíduos que 
possam influenciar a resposta à terapêutica, melhorando a 
sua eficácia e segurança. Polimorfismos genéticos podem 
prever alterações fenotípicas da proteína, influenciando a 
resposta a fármacos, podendo ser usadas para ajustar a 
dose e orientar a seleção do medicamento.  

As fluoropirimidinas (FP) são usadas no tratamento de 
várias neoplasias comuns, nomeadamente o 5-Fluorouracil 
(5-FU) e a Capecitabina (CP). A dihidropirimidina desidro-
genase (DPD) é a enzima limitante do catabolismo do 
5-FU, codificada pelo gene DPYD, desempenhando um 
papel central na sua metabolização. Por conseguinte, os 
doentes com défice ou redução da atividade de DPD 
tratados com 5-FU e CP podem apresentar toxicidade 
grave ou fatal.

Objetivos e Metodologia:  Revisão da literatura médico- 
-científica. Até ao momento, existem mais de 450 
variantes missense descritas no gene DPYD, mas apenas 4 
variantes, *2A, *13, D949V e HapB3, estão estabelecidas 
como preditoras de toxicidade clínica significativa. Assim, 
o Serviço de Química Clínica, em colaboração com o 
Serviço de Oncologia Médica, implementou o rastreio de 
variantes do gene DPYD, de acordo com a melhor evidência 
científica e clínica. Foi adotada a genotipagem por PCR 
em Tempo Real, utilizando amplificação e deteção com 
probes específicos através da análise de curvas de 
melting, que permite detetar as 4 principais variantes do 
gene associadas a toxicidade por fluoropirimidinas: 
DPYD*2A, c.1905+1G>A, IVS14+1G>A, rs3918290; DPYD*13, 
c.1679T>G, rs55886062; DPYD c.2846A>T, D949V, 
rs67376798; HapB3 c.1129-5923C>G, rs75017182, em 
linkage com c.1236G>A, rs56038477. Concomitantemente, 
está a ser implementado um protocolo de sequenciação 
de Sanger para deteção dos polimorfismos genéticos de 
interesse.

Resultados: As variações no DPYD são responsáveis por 
toxicidade ao 5-FU. Quinze a 30% dos pacientes apresentam 
toxicidade grave relacionada com o tratamento (grau 3+), 
sendo letal em 0.5-1% dos pacientes. Após genotipagem é 
elaborado um relatório, com base em guidelines estabele-
cidas para interpretação dos perfis genéticos, reportando 
o método de extração de DNA, os genótipos identificados 
para cada variante genética, o score genético e a respetiva 
recomendação de ajuste terapêutico.

Conclusões: Existe evidência para iniciar terapia de FP 
orientada por análise genética das quatro variantes do DPYD, 
sendo premente a sua implementação no Laboratório Clínico. 
Esta experiência mostrou que pode ser facilmente imple-
mentado, é amplamente solicitado pelos Oncologistas e 
apresenta uma razão custo-benefício favorável. Este é um 
passo importante no sentido da medicina de precisão, 
reduzindo a probabilidade de complicações iatrogénicas 
graves.

Declaração de conflito de interesses: Declaro não ter 
potenciais conflitos de interesses.

P 50     (Resumo 59)
BACTERIEMIA POR STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS

1º Autor: Ana Cunha Lima
Afiliação: Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
(CHEDV)

Co-autores e afiliações: Ana Aguiar (CHEDV), Cláudia 
Lopes (CHEDV), Fernanda Brites (CHEDV), Fernanda 
Tomé (CHEDV), Fátima Silva (CHEDV), Amélia Afonso 
(CHEDV), Mariana Silva (CHEDV)

Streptococcus do grupo viridans fazem parte da flora da 
cavidade oral, do trato respiratório e gastrointestinal, 
assim como do trato genital da mulher. No entanto, diante 
de alterações da flora, podem tornar-se patogénicos e 
responsáveis por abcessos. 

Este grupo é constituído por subgrupos, nomeadamente o 
subgrupo Streptococcus anginosus, do qual fazem parte 
os Streptococcus constellatus, Streptococcus anginosus e 
Streptococcus intermedius.

Bacteriemias com origem nestes agentes são raras, mas 
assim que identificadas, tendo em conta as manifestações 
clínicas, devem-se procurar possíveis abcessos. 

Casos de Streptococcus constellatus isolados em 
amostras de hemoculturas, com subsequente choque 
séptico, são muito pouco descritos na literatura. 
Descreve-se um caso clínico de bacteriemia por este 
agente, com origem na cavidade abdominal.

Mulher de 73 anos, com antecedentes cardiovasculares, 
doença renal crónica e patologia osteoarticular degenerativa, 
recorre ao serviço de urgência com quadro de calafrios, dor 
na região lombar desde há 3 dias e dispneia de início 
súbito. Apresentava-se pouco colaborante, apirética, 
descorada, polipneica com tiragem global. Saturações de 
oxigénio de 92% sob oxigenioterapia, mas sem outras 
alterações de relevo no exame físico. Do estudo analítico 
realizado à entrada, apresentava anemia normocitica 
normocromica, trombocitopenia, elevação das enzimas 
hepáticas, da PCR e da procalcitonina, bem como da 
creatinina e da ureia. Realiza exame de imagem, que revela 
hepatomegalia com presença de lesão hipodensa, sugestiva 
de abcesso hepático. Fica internada na unidade de cuidados 
intensivos polivalentes, com o diagnóstico de choque 
séptico com provável ponto de partida em abcesso 
hepático.

Do estudo microbiológico inicial, colheu três hemoculturas, 
em que se identificou o Streptococcus constellatus como 
o agente infecioso de bacteriemia. 

Durante o internamento foi submetida a laparotomia 
exploradora, constatando-se perfuração na pequena 
curvatura gástrica, com remoção de corpo estranho 
(espinha de peixe). Colheu líquido intra-abdominal, onde 
também se isolou o Streptococcus constellatus. 

Streptococcus constellatus apesar de ser um microrganismo 
comensal do trato gastrointestinal, pode causar bacteriemia 
e, deve levar à investigação da presença de abcessos. No 
caso clínico apresentado, o abcesso hepático pode ter 
sido o foco primário deste agente. No entanto, durante a 
intervenção cirúrgica constatou-se existir uma perfuração 
a nível da parede gástrica, que também pode ter sido a 
origem do foco.

Este caso ilustra uma apresentação incomum de choque 
séptico subsequente a bacteremia por Streptococcus 
constellatus.

Declaração de conflito de interesses: Sem conflito de 
interesses
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P 52     (Resumo 62)
PROPÓSITO DE UM CASO FATAL DE LEUCEMIA 
PROMIELOCÍTICA AGUDA

1º Autor: Dinis Calçada
Afiliação: Centro Hospitalar Universitário do Algarve

Co-autores e afiliações: José Marta (Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa Central) Alejandra Pereira, Rita 
Fonseca, Nélio Santos (Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve)

Introdução: A leucemia promielocítica aguda (LPA) é um 
subtipo de leucemia mielóide aguda caracterizada por 
alterações genéticas específicas, responsáveis pela 
expansão clonal de células neoplásicas imaturas descritas 
morfologicamente como promielócitos, e sua acumulação 
no sangue e medula óssea. A grande maioria dos casos de 
LPA caracteriza-se pela fusão do gene PML, no cromossoma 
15, com o gene RARA, localizado no cromossoma 17, 
dando origem ao gene de fusão PML-RARA.

A maioria dos doentes apresenta pancitopenia. Sendo 
comum fadiga, fraqueza e dispneia, decorrentes da 
anemia, contusões fáceis ou hemorragia, secundárias a 
trombocitopenia ou distúrbios da coagulação, febre e maior 
suscetibilidade a infeções, explicadas pela leucocitopenia.

Descrição do caso: Indivíduo do sexo masculino, 36 anos, 
sem antecedentes pessoais conhecidos e sem histórico de 
medicação habitual. Recorre ao Serviço de Urgência 
Básico (SUB) da sua área de residência com queixas de 
mal-estar generalizado, equimoses e hemorragia gengival. 
Durante a sua permanência no SUB verificou-se uma 
deterioração progressiva do estado de consciência, tendo 
sido contactado o CODU (centro de orientação de 
doentes urgentes) e o doente transportado para o Serviço 
de Urgência Polivalente mais próximo.

À observação na sala de emergência hospitalar apresentava-se 
com um nível de 3 na escala de Glasgow e extensas 
equimoses dispersas pelo tronco e membros. Analitica-
mente apresentava anemia e trombocitopenia, um tempo 
de protrombina de 24.9s, d-dímeros de 35116 ng/mL e 
fibrinogénio de 1.3 g/L. O estudo imagiológico evidenciou 
extenso acidente vascular cerebral hemorrágico.

Encontramo-nos perante um doente com um quadro 
compatível com coagulação intravascular disseminada e 
extensas lesões hemorrágicas cerebrais. Esta coagulopa-
tia, que viria a ser fatal, é uma apresentação clínica 
frequente da LPA.

Procedeu-se então à análise morfológica do esfregaço de 
sangue periférico (ESP) e ao envio de amostras para 
estudo imunofenotípico e citogenético.

No ESP foram observados 43% de blastos e 20% de 
promielócitos com proeminente granulação citoplasmática, 
núcleo dismórfico de forma e dimensão heterogéneas, 
desde bilobado a reniforme e presença de bastonetes de 
Auer, aspetos sugestivos de LPA.

A análise imunofenotípica por citometria de fluxo demonstrou 
a presença de uma linhagem mielóide representada por 
80% de promielócitos com o seguinte fenótipo (CD13+, 
CD117-, CD34-, HLA-Dr, cd15-, cd11b- e cd45+ fraco), 
confirmando a suspeita diagnóstica.

O estudo do cariótipo revelou a presença de três linhas 
celulares, duas anormais e uma normal de constituição 
46,XY. Ambas as linhas celulares anormais são constituídas 
por 47 cromossomas, apresentando um cromossoma 8 
supranumerário e uma translocação entre o braço longo 
de um dos cromossomas 15 e o braço longo de um dos 
cromossomas 17 (47,XY,+8,t(15;17)(q24:q21)).�A análise 
por hibridação in situ fluorescente (FISH), utilizando 
sondas de sequência única para os genes PML e RARA, 

permitiu confirmar a presença do gene de fusão PML/RARA 
em 91% das células analisadas.

Conclusão: Trata-se de uma patologia hemato-oncológica 
rara, que viu o seu estatuto de leucemia detentora do pior 
prognóstico mudar para a mais frequentemente curável. 
No entanto, casos fatais continuam a existir, alertando-nos 
para a extrema importância do seu diagnóstico atempado.

Declaração de conflito de interesses: Todos os autores 
declaram que não têm conflitos de interesse.

POSTERSTRABALHOS



79 XI CONGRESSO NACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA

P 54     (Resumo 64)
LEISHMANIOSE: ESTUDO DE UMA PANCITOPÉNIA

1º Autor: Ana Paquete
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica, Hospital Espírito 
Santo de Évora E.P.E.

Co-autores e afiliações: Ruslana Shvets, José Luis Grañeda, 
Filomena Caldeira; Serviço de Patologia Clínica, Hospital 
Espírito Santo de Évora E.P.E.

Introdução: A Leishmaniose é uma doença causada pelo 
parasita Leishmania, transmitida pela picada de flebótomos.

No ser humano, a leishmaniose pode ocorrer sob três 
formas: uma forma cutânea, caracterizada pela presença 
de úlceras na pele, que podem ou não curar espontanea-
mente; uma forma mucocutânea, cujas lesões fazem 
lembrar as da lepra e que pode levar à destruição das 
mucosas da boca e nariz; e uma forma visceral, que cursa 
com febre intermitente, hepatomegalia, esplenomegalia, 
por vezes adenopatias, pancitopenia com linfocitose 
relativa e hipergamaglobulinémia policlonal. Em Portugal, as 
mais comuns são a visceral e a cutânea, que afectam sobretudo 
crianças até aos 3 anos e doentes imunodeprimidos.

Relato de Caso: Doente do sexo feminino, de 67 anos, com 
antecedentes pessoais de Artrite Reumatoide, bócio 
multinodular, hemorroidas e síndrome depressivo e ansioso.

Recorre ao Serviço de Urgência por quadro de cansaço 
para pequenos esforços e anorexia de agravamento 
progressivo nos últimos 15 dias. Descreve perdas hemáticas 
pelo ânus com 4 meses de evolução. Ao exame objectivo, a 
doente é descrita como pálida e suada; observam-se 
hemorroidas à inspeção rectal; sem outras alterações. O 
hemograma revelou Hb 7.2g/dL, VGM 84.3 fL, Leucócitos 
1.700/µL, neutrófilos 46.8%, linfócitos 42.2%, Plaquetas 
76.000/µL. Os restantes meios complementares de 
diagnóstico, não mostraram alterações.

Após administração de 1 unidade de concentrado de 
eritrócitos, a doente foi internada na medicina para 
estudo. Na enfermaria, a doente demonstrou ter picos 
febris intermitentes de 38ºC, com valores de procalcitonina 
negativos e PCR de 5.0 mg/dL.

Por manter pancitopenia foi realizado medulograma que 
demonstrou inúmeras formas amastigotas de Leishmânia.

Perante o diagnóstico de Leishmaniose visceral, foi 
contactada a infecciologia, que recomendou o tratamento 
com Anfotericina B lipossómica 3mg/kg durante 5 dias, 
com reforço da dose ao 14º e 21 dias.

Após o início do tratamento a doente ficou apirética e 
verificou-se melhoria analítica. À data da alta a doente 
apresentava Hb 8.9 g/dL, Leucócitos 4.000 e Plaquetas 
137.000.

Discussão/Conclusão: A leishmaniose é um diagnóstico 
diferencial a ter em consideração em doentes sob 
tratamento com imunossupressores que apresentem 
quadros de pancitopenia.�Em Portugal, embora possam 
ocorrer casos de Leishmaniose em todo o país, os principais 
focos são a do Alto-Douro, Lisboa e Algarve. As alterações 
climáticas que se estão a verificar, nomeadamente o 
aumento da temperatura com invernos menos rigorosos, 
poderão ter como consequência o aumento da trans-
missão do parasita, quer ao Homem, quer aos animais, e 
concomitantemente, da incidência da doença.

Declaração de conflito de interesses: Declara-se não 
existirem conflitos de interesses

P 53     (Resumo 63)
HEMOGLOBINA J – UM CASO CLÍNICO

1º Autor: Ana Paquete
Afiliação: Serviço de Patologia Clínica, Hospital Espírito 
Santo de Évora E.P.E.

Co-autores e afiliações: Ruslana Shvets, José Luis Grañeda, 
Filomena Caldeira; Serviço de Patologia Clínica, Hospital 
Espírito Santo de Évora E.P.E.

Introdução: As variantes da hemoglobina que se posicionam 
na região de Hemoglobina J (Hb J) são descritas simples-
mente como Hemoglobina J. São variantes raras, que na 
sua maioria se devem a mutações na globina alfa. Resultam 
de uma da substituição de um aminoácido da cadeia de 
globina, por outro de carga negativa, originando uma 
mobilidade eletroforética mais rápida. 

Apesar de algumas variantes Hb J afetarem os índices 
hematológicos, a maioria é silenciosa e diagnosticada 
acidentalmente.

Relato de Caso: Doente de 64 anos do sexo feminino, com 
história de tromboflebites de repetição, sob Apixabano 
5mg, a ser estudada na Consulta de Medicina Interna. Nas 
análises solicitadas pelo médico assistente estava incluído 
um pedido de determinação de HbA1c. A determinação 
deste parâmetro por eletroforese capilar revelou a 
presença de um pico de hemoglobina anómalo. O Patologista 
Clínico acrescentou ao estudo desta doente uma eletroforese 
de hemoglobinas, que revelou uma banda anómala a eluir 
perto de HbA. 

A amostra é enviada para focagem isoelétrica de Hemo-
globinas, que confirma a presença de uma fração mais 
anódica do que a Hb A, migrando na região da Hb J. O 
doseamento e estudo das cadeias de globina, por HPLC, 
confirma a presença da variante, que migra na zona da 
hemoglobina J, presumivelmente de cadeia alfa, numa 
percentagem de 26,8%. 

Para identificação definitiva desta variante de hemoglobina, 
a amostra foi enviada para estudo molecular, que se 
aguarda.

Discussão/Conclusão: Desde a sua implementação, a 
determinação da HbA1c pelo método de eletroforese 
capilar tem permitido a identificação de várias hemoglobino- 
patias em doentes sem história conhecida destas 
alterações. Neste caso, permitiu o achado acidental de 
uma variante da hemoglobina rara e assintomática, tendo 
sido o primeiro caso de Hb J detetado no Serviço de 
Patologia Clínica do Hospital Espírito Santo de Évora.

Apesar de não estar indicado qualquer tratamento neste 
caso, o estudo genético familiar está aconselhado.

Declaração de conflito de interesses: Declara-se não 
existirem conflitos de interesses
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