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POSTERS 
 

ANEMIA 
 
Número: PC_1 
  
TTííttuulloo::  OO  SSIILLÊÊNNCCIIOO  AAVVAASSSSAALLAADDOORR  DDAA  LLEEUUCCEEMMIIAA  PPRROOMMIIEELLOOCCÍÍTTIICCAA  AAGGUUDDAA  --  CCAASSOO  CCLLÍÍNNIICCOO  
  
IInnssttiittuuiiççããoo:: IPO Porto 
AAuuttoorr  ddoo  ttrraabbaallhhoo: Ana Dias; LUÍS ALBUQUERQUE 
CCoo--AAuuttoorr  ddoo  ttrraabbaallhhoo:: CARLOS OLIVEIRA; TERESA SOUSA; CARLOS MENDES; BRUNO FERNANDES 
  
IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO::  A Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) é um subtipo distinto de Leucemia Mielóide Aguda, 
com características biológicas e clínicas próprias.(1) É caracterizada por uma paragem na diferenciação celular 
onde as células leucémicas se mantêm na fase promielocítica. (2) Em 95% dos casos observa-se a translocação 
(15;17) (q24; q21), que resulta na formação da proteína de fusão PML-RARA. (2-3). A diátese hemorrágica 
característica é a manifestação mais notória da doença, que historicamente tem sido responsável por uma 
alta taxa de mortalidade durante a fase de indução do tratamento. O tratamento desta doença, outrora 
altamente maligna, foi revolucionado com a introdução do ácido trans-retinóico (ATRA), com taxas de 
remissão de 80%. (5)  
CCAASSOO  CCLLÍÍNNIICCOO::   
Doente de 15 anos, sem antecedentes relevantes, recorre ao SU em Abril de 2022 por palidez mucocutânea 
com 10 dias de evolução, hemorragia gengival diária e equimoses no membro superior direito desde há 3 dias 
e um episódio isolado de epistaxis há 5 dias. Refere ainda perda ponderal de 10 kg em 6 meses, sem outra 
sintomatologia.  
Ao exame objetivo, identificou-se hepatomegalia, sem dor à palpação abdominal. O estudo analítico revelou 
uma anemia grave (6,6 g/dL) macrocítica hipercromica, trombocitopenia (20000), contagem leucocitária com 
3000 neutrófilos, 3220 linfócitos e esfregaço de sangue periférico (SP) que demonstrou a presença de 43,4% 
de células imaturas/blastos com granulações, sendo identificados corpos de Auer no citoplasma. Tambem se 
verificou aumento da LDH (507U/L), da CK (181U/L), ácido úrico (6,9 mg/dL), da PCR (16,1 mg/dL) e alteração 
das provas de coagulação (TP 21s, INR 1,56, APTT 31,3s, Fibrinogenio 88mg/dl, D-Dimeros sup 20 microg/ml).  
Realizou-se um aspirado medular, onde o mielograma revelou uma medula óssea (MO) hipercelular, com 
presença de 88,5% de células imaturas com granulação citoplasmática, por vezes com corpo de Auer, e núcleo 
com cromatina reticular, sugestivo de promielócitos atípicos.  
A imunofenotipagem do SP revelou a presença de 85,14% de blastos mielóides, com uma imunofenotipagem 
compatível com LMA promielocítica. 
O estudo citogenético da MO apresentou em 86% dos 100 núcleos interfásicos analisados, a fusão PML-RARA 
presumivelmente resultante da t(15,17)(q24;q21). 
O doente foi internado, tendo iniciado tratamento com ATRA (All-Transretinoic Acid) e alopurinol seguida de 
ciclos com idarrubicina. 
Ao 2º dia de tratamento, o doente apresentou uma neutropenia febril (Neutrofilos 180), tendo iniciado 
Piperacilina/Tazobactam. 
Ao longo do tratamento, observou-se um agravamento analítico, não só da anemia e trombocitopenia, que 
não melhorava com transfusões sanguíneas, mas também no estudo da coagulação: TP 19,3s, INR 1,43, APTT 
27,9s e Fibrinogenio 132mg/dl. Ao 5º dia, o doente apresentou agravamento clínico, com hematemeses, 
tonturas, dor ocular e abdominal, com necessidade de intubação orotraqueal, chegando a um Glasgow de 4. 
Realizou um TC-CE, onde foi relatada a presença de hematoma intraparenquimatosa agudo extenso, com 
hemorragia dos ventrículos laterais. Este agravamento clínico culminou na morte do doente ao 10º dia de 
internamento. 
CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
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A LPA é uma das poucas doenças hematológicas que devem ser reconhecidas ao microscópico pela 
Patologista Clínico, uma vez que a instituição precoce do tratamento é fundamental para reduzir a 
mortalidade. Este caso típico de LPA, com todas as características típicas desta doença e com características 
de baixo risco prognóstico (N<10.000 (6)), culminou num caso de insucesso apesar do rápido diagnóstico e 
tratamento. 
 
Número: PC_2 
  
TTííttuulloo::  AA  NNOOVVAA  GGEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEAAGGEENNTTEESS  SSIIGGMMAA  SSTTRROONNGG  --  AABBBBOOTTTT®®  PPAARRAA  OOSS  AALLIINNIITTYY  CC®®  CCOOMM  RREELLEEVVÂÂNNCCIIAA  
NNOO  EESSTTUUDDOO  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  DDEE  AANNEEMMIIAASS  --  DDEESSIIDDRROOGGEENNAASSEE  DDOO  LLAACCTTAATTOO,,  BBIILLIIRRRRUUBBIINNAA  TTOOTTAALL  EE  FFEERRRROO  
 
IInnssttiittuuiiççããoo:: Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E. 
AAuuttoorr  ddoo  ttrraabbaallhhoo:: VERA MOSCOSO; ANA CRISTINA RIBEIRO; ANA CARDOSO; VANESSA FREITAS; CLÁUDIA 
BASTOS; HELENA TORRES; MONICA SANTOS; EUGÉNIA LOBO 
  
 A anemia é definida como um processo patológico no qual a concentração de hemoglobina, contida nos 
eritrócitos, encontra-se anormalmente baixa. Ela não é uma doença, mas sim um sinal de doença. Existem 
vários tipos de anemia, no entanto só duas serão abordadas neste projeto, de acordo com os analítos em 
estudo: a anemia ferropriva ao nível da carência nutricional do ferro(Iron2) e a anemia hemolítica ao nível da 
desidrogenase do lactato(LDH2) e da bilirrubina total(TBILI2). A anemia ferropriva é uma das mais prevalentes 
no mundo, sendo caracterizada pela deficiência de ferro, seja por redução da ingestão, perda de sangue, ou 
má absorção grave. A anemia hemolítica é caracterizada pela presença de hemólise, na qual a medula óssea 
não tem a capacidade de repor os eritrócitos para valores normais e superar a taxa de débito destes, levando 
à diminuição e consequente baixa da concentração da hemoglobina.  
O objetivo desta pesquisa foi sumarizar a fisiopatologia e o diagnóstico das anemias ferropriva e hemolítica 
comparando os analítos bioquímicos de nova geração SIGMA STRONG–Abbott® com os existentes. 
Caracteriza-se como um estudo de caráter quali-quantitativo, comparativo realizado por meio de uma 
pesquisa bibliográfica, constituído de artigos científicos e comparação entre reagentes. Como material e 
métodos, utilizou-se a regressão de Deming para estabelecer a comparação dos dados para um intervalo de 
confiança (IC) de 95%. Os resultados serão considerados equivalentes, sem viés significativo, se o coeficiente 
de correlação (R2) foi maior do que 0,95 e o IC de 95%. A análise dos dados de avaliação de desempenho foi 
realizada no Microsoft Excel, para testes de comparação de métodos.  
Na apresentação de resultados efetuou-se uma análise estatística descritiva, salientando-se o número de 
amostragem(N), a média, o valor mínimo e máximo, e o desvio padrão. Com o estudo, foi possível verificar a 
nova versão de reagentes de Química Clínica lançados pela Abbott® no sistema AlinityC ao substituir os 
reagentes atuais, melhorando a sensibilidade analítica e facilitando o diagnóstico complementar da anemia. 
Estes reagentes têm como vantagens: o tamanho otimizado dos kits e dos recipientes (para diferentes fluxos 
de volume de trabalho - minimizando o desperdício para fluxos de menor volume); maior estabilidade (devido 
à diminuição da mudança de recipientes) e maior estabilidade de calibração. O novo calibrador 
consolidado(ConCC), minimiza as mudanças de lote (aumentando 50% na validade), reduz a complexidade (é 
um calibrador de nível único com diluições automáticas, para calibrações de pontos múltiplos) e diminui o nº 
de calibradores (passando de 6 para 2). Os estudos de comparação de métodos foram realizados, usando 
amostras aleatórias de soro (colhidas em tubo tampa castanha BD®) de utentes, com base na diretriz CLSI 
EP09-A3. O consentimento informado foi dispensado porque amostras de pacientes foram utilizadas e 
informações pessoais foram excluídas neste estudo. No estudo comparativo foram estudadas N amostras de 
utentes, sendo determinados simultaneamente nos Alinity CiC e Ci, em vários dias (3 a 6 dias), sendo o 
N(LDH2)=243, o N(TBILI2)=270 e o N(Iron2)=105. No estudo de precisão utilizamos amostras de controlo nível 
1 e 3, Multichem SPlus, da Technopath, após calibração com ConCC. Obteve-se uma correlação 
estatisticamente significativa com R2 de 0,9753(Iron2); R2 de 0,9921(LDH2) e o R2 de 0,9914(TBILI2). Em 
relação ao coeficiente de Pearson obteve-se 0,988; 0,996 e 0,9957 respetivamente, para um nível de 
significância de 0,01.  
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TTííttuulloo::  OO  SSIILLÊÊNNCCIIOO  AAVVAASSSSAALLAADDOORR  DDAA  LLEEUUCCEEMMIIAA  PPRROOMMIIEELLOOCCÍÍTTIICCAA  AAGGUUDDAA  --  CCAASSOO  CCLLÍÍNNIICCOO  
  
IInnssttiittuuiiççããoo:: IPO Porto 
AAuuttoorr  ddoo  ttrraabbaallhhoo: Ana Dias; LUÍS ALBUQUERQUE 
CCoo--AAuuttoorr  ddoo  ttrraabbaallhhoo:: CARLOS OLIVEIRA; TERESA SOUSA; CARLOS MENDES; BRUNO FERNANDES 
  
IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO::  A Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) é um subtipo distinto de Leucemia Mielóide Aguda, 
com características biológicas e clínicas próprias.(1) É caracterizada por uma paragem na diferenciação celular 
onde as células leucémicas se mantêm na fase promielocítica. (2) Em 95% dos casos observa-se a translocação 
(15;17) (q24; q21), que resulta na formação da proteína de fusão PML-RARA. (2-3). A diátese hemorrágica 
característica é a manifestação mais notória da doença, que historicamente tem sido responsável por uma 
alta taxa de mortalidade durante a fase de indução do tratamento. O tratamento desta doença, outrora 
altamente maligna, foi revolucionado com a introdução do ácido trans-retinóico (ATRA), com taxas de 
remissão de 80%. (5)  
CCAASSOO  CCLLÍÍNNIICCOO::   
Doente de 15 anos, sem antecedentes relevantes, recorre ao SU em Abril de 2022 por palidez mucocutânea 
com 10 dias de evolução, hemorragia gengival diária e equimoses no membro superior direito desde há 3 dias 
e um episódio isolado de epistaxis há 5 dias. Refere ainda perda ponderal de 10 kg em 6 meses, sem outra 
sintomatologia.  
Ao exame objetivo, identificou-se hepatomegalia, sem dor à palpação abdominal. O estudo analítico revelou 
uma anemia grave (6,6 g/dL) macrocítica hipercromica, trombocitopenia (20000), contagem leucocitária com 
3000 neutrófilos, 3220 linfócitos e esfregaço de sangue periférico (SP) que demonstrou a presença de 43,4% 
de células imaturas/blastos com granulações, sendo identificados corpos de Auer no citoplasma. Tambem se 
verificou aumento da LDH (507U/L), da CK (181U/L), ácido úrico (6,9 mg/dL), da PCR (16,1 mg/dL) e alteração 
das provas de coagulação (TP 21s, INR 1,56, APTT 31,3s, Fibrinogenio 88mg/dl, D-Dimeros sup 20 microg/ml).  
Realizou-se um aspirado medular, onde o mielograma revelou uma medula óssea (MO) hipercelular, com 
presença de 88,5% de células imaturas com granulação citoplasmática, por vezes com corpo de Auer, e núcleo 
com cromatina reticular, sugestivo de promielócitos atípicos.  
A imunofenotipagem do SP revelou a presença de 85,14% de blastos mielóides, com uma imunofenotipagem 
compatível com LMA promielocítica. 
O estudo citogenético da MO apresentou em 86% dos 100 núcleos interfásicos analisados, a fusão PML-RARA 
presumivelmente resultante da t(15,17)(q24;q21). 
O doente foi internado, tendo iniciado tratamento com ATRA (All-Transretinoic Acid) e alopurinol seguida de 
ciclos com idarrubicina. 
Ao 2º dia de tratamento, o doente apresentou uma neutropenia febril (Neutrofilos 180), tendo iniciado 
Piperacilina/Tazobactam. 
Ao longo do tratamento, observou-se um agravamento analítico, não só da anemia e trombocitopenia, que 
não melhorava com transfusões sanguíneas, mas também no estudo da coagulação: TP 19,3s, INR 1,43, APTT 
27,9s e Fibrinogenio 132mg/dl. Ao 5º dia, o doente apresentou agravamento clínico, com hematemeses, 
tonturas, dor ocular e abdominal, com necessidade de intubação orotraqueal, chegando a um Glasgow de 4. 
Realizou um TC-CE, onde foi relatada a presença de hematoma intraparenquimatosa agudo extenso, com 
hemorragia dos ventrículos laterais. Este agravamento clínico culminou na morte do doente ao 10º dia de 
internamento. 
CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
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Assim, conclui-se que não houve diferença estatística entre os dois reagentes usando a regressão linear de 
Deming, para um IC de 95%. Espera-se que a nova versão de reagentes de Química Clínica lançados pela 
Abbott®, no sistema Alinity C, ao substituir os reagentes atuais, venha melhorar a sensibilidade analítica e 
facilitar a rotina diária do laboratório. 
 
Número: PC_3 
 
Título: MIELOMA MÚLTIPLO: QUANDO O QUE PARECE É! 
  
Instituição: Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE 
Autor do trabalho: Antonio Figueiredo 
Co-Autor do trabalho: LUCINDA SILVA; ALEXANDRA SANTOS; FILIPA SALAZAR; LUÍSA SANCHO 
  
INTRODUÇÃO: 
O Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia de plasmócitos incurável, que representa aproximadamente 10% 
de todas as doenças malignas hematológicas, sendo responsável por perto de 20% de mortes neste grupo. O 
seu diagnóstico permanece um desafio do ponto de vista clínico e laboratorial. Em aproximadamente 70% 
dos casos existe uma anemia normocítica normocrómica na altura do diagnóstico, desenvolvendo-se quase 
sempre na evolução da doença. A formação de rouleaux eritrocitários está presente em mais de metade dos 
casos.  
DESCRIÇÃO DO CASO: 
Doente de 66 anos, sexo feminino, refugiada Ucraniana, fumadora (20 UMA), com restantes antecedentes 
pessoais e familiares irrelevantes, que foi referenciada ao serviço de urgência pelo médico de família por 
queixas de astenia, anorexia e emagrecimento significativo nos últimos 6 meses. Nega dor óssea. Ao exame 
físico apresentava palidez, sem outras alterações de relevo. A avaliação analítica mostrava uma anemia (8,2 
g/dl; VGM 99,6fl; CHGM 31.7), leucócitos de 5.300 cels/ul, com 41%N e 52%L; plaquetas de 136.000; 
ureia/creatinina 76/2,5 mg/dl; cálcio normal; PCR negativa. Na morfologia do sangue periférico era evidente 
a existência de uma anisocitose e rouleaux eritrocitários, sem alterações significativas das outras séries. Na 
sequência deste achado laboratorial foi colocada a hipótese de MM, que veio a confirmar-se. Da marcha 
diagnóstica a destacar os seguintes exames complementares: proteínas totais séricas de 10.9 g/dl, pico 
monoclonal na electroforese das proteínas séricas, caracterizado por imunofixação como sendo IgG kappa; 
doseamento das cadeias leves livres séricas kappa de 1651 mg/ml, relação kappa/lambda de 288; IgG 8007 
mg/dl; IgA 6 mg/dl; IgM < 5mg/dl. Após estabilização, a doente foi orientada para um centro de Hemato-
oncologia de referência. Na medula óssea tinha 38% de plasmócitos. Mantém-se actualmente em 
tratamento. 
CONCLUSÕES: 
O caso descrito sublinha o papel decisivo que o Patologista clínico pode desempenhar no diagnóstico de MM 
através da observação da morfologia do sangue periférico, dando início ao processo de investigação. 
Recorda que a existência de rouleaux eritrocitários, apesar de não ser patognomónica, devidamente 
enquadrada pelo contexto clínico, deve fazer suspeitar de MM. 
 
 
Número: PC_4 
Título: PTT: UMA EMERGÊNCIA HEMATOLÓGICA NUM HOSPITAL PERIFÉRICO 
  
Instituição: CHBM 
Autor do trabalho: LILIANA PEREIRA 
Co-Autor do trabalho: SAMUEL RODRIGUES; bELA NOGUEIRA; MARIA JOÃO FERMISON; RITA PINTO 
  
Introdução 
A PTT é uma emergência hematológica por potenciar fenómenos trombóticos. 
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Nesta doença existe uma diminuição da atividade da ADAMTS 13 - enzima que cliva o Factor de Von 
willebrand.  A resposta de formação do trombo plaquetário fica aumentada, pois o FvW é responsável pela 
adesão e agregação plaquetária. A presença de um autoanticorpo contra a ADAMTS 13 é uma das principais 
causas.  
Objetivos 
Reforçar a importância do Patologista Clínico atentar à história clinica e antecedentes do doente, bem como 
ao ESP (esfregaço de sangue periférico) . 
Material e métodos 
Doente sexo masculino, 35 anos, recorre ao serviço de urgência por dor abdominal com oito dias de 
evolução e hematúria com três dias de evolução. No exame objetivo apresentava três hematomas na coxa 
direita, sem outras alterações. Nos antecedentes pessoais destacou-se PTT em 2015, sem nenhum 
seguimento posterior. 
Discussão 
A avaliação analítica relevou Hemoglobina: 8.9 g/dL; Leucócitos: 11.70; Plaquetas: 12.000 /μL; PT: 13.0s; 
APTT 30.4s; Ureia 30; Creatinina 1.18; AST 42; ALT 53; PCR: 47.3 mg/L.  
Perante estes resultados o Patologista observou o ESP (esfregaço de sangue periférico): “Anisopoiquilocitose 
com fragmentação eritrocitária marcada, com muitos esquizócitos e microesferócitos. Trombocitopenia 
grave confirmada.”, decidiu acrescentar parâmetros bioquímicos de hemólise (Bilirrubina total 2.13 mg/dl; 
LDH 1054 UI/L) e alertou o clínico para a emergência. 
O doente foi transferido para um hospital central e iniciou plasmaferese após os seguintes resultados: 
Haptoglobina: indoseável; Ac. Anti-ADAMTS 13: 30.04 U/mL; ADAMTS 13- atividade <0.01UI/mL; O doente 
recuperou e verificou-se a diminuição da trombocitopenia (12.000>>124.000). 
Conclusão 
Por ser uma doença cujo diagnóstico é feito com base nos resultados analíticos, a observação do esfregaço 
de sangue foi crucial no diagnóstico desta emergência hematológica, assim como o acrescento dos 
parâmetros de hemólise. O doente tinha anticorpo anti- ADAMTS 13 elevado com a diminuição da atividade 
do ADAMTS13, o que corrobora o diagnóstico de PTT.  
 
Número: PC_5 
Título: SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU)- PONTO DE VISTA LABORATORIAL 
  
Instituição: Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital São José 
Autor do trabalho: DIOGO MALHA GREGÓRIO 
Co-Autor do trabalho: CAROLINA SALTEIRO; MARGARIDA GUIMARÃES; CARLOS FLORES 
   
INTRODUÇÃO: A anemia hemolítica intravascular é causada pela destruição prematura/fragmentação dos 
glóbulos vermelhos (GV) no sangue periférico (SP) que resulta do dano endotelial e da deposição de fibrina 
nos capilares, sendo que a hemólise é um estímulo para a produção de novos GV. 
O SHU é um tipo de anemia hemolítica microangiopática trombótica (AHMT), que se caracteriza pela 
formação de trombos na microvasculatura, hemólise intra-vascular, trombocitopénia e disfunção orgânica. 
Tem maior prevalência nas crianças e resulta de uma complicação de infecção gastrointestinal (GI) a 
Escherichia coli(E.coli) produtora da toxina Shiga, manisfestando-se de forma aguda com diarreia 
sanguinolenta e outros sintomas GI. 
Esta toxina causa dano endotelial e glomerular, conduzindo à libertação de multímeros de alto peso 
molecular de Factor de von Willebrand(FvW). Assim, há uma produção descontrolada de FvW, onde a 
ADAMTS13, que é a protease de clivagem deste factor, fica em desproporção numérica e não consegue 
desempenhar a sua função eficazmente. Desta forma, o dano endotelial leva à produção desenfreada de 
FvW e, por sua vez, a activação plaquetária anormal, conduzindo à formação de muitos trombos 
microvasculares. Este fenómeno não só conduz a uma trombocitopénia por consumo, mas também faz com 
que os GV, ao se deslocarem por entre os trombos de fibrina, se fragmentem e originem esquizócitos.  
A presença de esquizócitos no esfregaço de sangue periférico(ESP) deve ser avaliada em ampliação de 40x e 

Assim, conclui-se que não houve diferença estatística entre os dois reagentes usando a regressão linear de 
Deming, para um IC de 95%. Espera-se que a nova versão de reagentes de Química Clínica lançados pela 
Abbott®, no sistema Alinity C, ao substituir os reagentes atuais, venha melhorar a sensibilidade analítica e 
facilitar a rotina diária do laboratório. 
 
Número: PC_3 
 
Título: MIELOMA MÚLTIPLO: QUANDO O QUE PARECE É! 
  
Instituição: Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE 
Autor do trabalho: Antonio Figueiredo 
Co-Autor do trabalho: LUCINDA SILVA; ALEXANDRA SANTOS; FILIPA SALAZAR; LUÍSA SANCHO 
  
INTRODUÇÃO: 
O Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia de plasmócitos incurável, que representa aproximadamente 10% 
de todas as doenças malignas hematológicas, sendo responsável por perto de 20% de mortes neste grupo. O 
seu diagnóstico permanece um desafio do ponto de vista clínico e laboratorial. Em aproximadamente 70% 
dos casos existe uma anemia normocítica normocrómica na altura do diagnóstico, desenvolvendo-se quase 
sempre na evolução da doença. A formação de rouleaux eritrocitários está presente em mais de metade dos 
casos.  
DESCRIÇÃO DO CASO: 
Doente de 66 anos, sexo feminino, refugiada Ucraniana, fumadora (20 UMA), com restantes antecedentes 
pessoais e familiares irrelevantes, que foi referenciada ao serviço de urgência pelo médico de família por 
queixas de astenia, anorexia e emagrecimento significativo nos últimos 6 meses. Nega dor óssea. Ao exame 
físico apresentava palidez, sem outras alterações de relevo. A avaliação analítica mostrava uma anemia (8,2 
g/dl; VGM 99,6fl; CHGM 31.7), leucócitos de 5.300 cels/ul, com 41%N e 52%L; plaquetas de 136.000; 
ureia/creatinina 76/2,5 mg/dl; cálcio normal; PCR negativa. Na morfologia do sangue periférico era evidente 
a existência de uma anisocitose e rouleaux eritrocitários, sem alterações significativas das outras séries. Na 
sequência deste achado laboratorial foi colocada a hipótese de MM, que veio a confirmar-se. Da marcha 
diagnóstica a destacar os seguintes exames complementares: proteínas totais séricas de 10.9 g/dl, pico 
monoclonal na electroforese das proteínas séricas, caracterizado por imunofixação como sendo IgG kappa; 
doseamento das cadeias leves livres séricas kappa de 1651 mg/ml, relação kappa/lambda de 288; IgG 8007 
mg/dl; IgA 6 mg/dl; IgM < 5mg/dl. Após estabilização, a doente foi orientada para um centro de Hemato-
oncologia de referência. Na medula óssea tinha 38% de plasmócitos. Mantém-se actualmente em 
tratamento. 
CONCLUSÕES: 
O caso descrito sublinha o papel decisivo que o Patologista clínico pode desempenhar no diagnóstico de MM 
através da observação da morfologia do sangue periférico, dando início ao processo de investigação. 
Recorda que a existência de rouleaux eritrocitários, apesar de não ser patognomónica, devidamente 
enquadrada pelo contexto clínico, deve fazer suspeitar de MM. 
 
 
Número: PC_4 
Título: PTT: UMA EMERGÊNCIA HEMATOLÓGICA NUM HOSPITAL PERIFÉRICO 
  
Instituição: CHBM 
Autor do trabalho: LILIANA PEREIRA 
Co-Autor do trabalho: SAMUEL RODRIGUES; bELA NOGUEIRA; MARIA JOÃO FERMISON; RITA PINTO 
  
Introdução 
A PTT é uma emergência hematológica por potenciar fenómenos trombóticos. 
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o seu número deve ser estimado em percentagem depois de se contabilizar, pelo menos, 1000 GV.  
A presença de mais de 1% é um indicador morfológico patognomónico para o diagnóstico de AHMT.  
OBJECTIVOS: Proporcionar uma intervenção precoce e devidamente dirigida. Destacar a importância de uma 
linha de raciocínio predisposta para a detecção e interpretação das alterações no hemograma que suscitem 
a pesquisa de esquizócitos no ESP. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Revisão teórica. Consulta do processo clínico do doente. Observação do ESP. 
Obtenção de parâmetros analíticos. 
RESULTADOS E CONCLUSÕES: Criança do sexo feminino com 3 anos de idade, recorre ao serviço de urgência 
por quadro de vómitos e palidez cutânea com evolução de 5 dias. Antecedentes pessoais de Infecção 
Urinária a E.coli não complicada aos 3 meses. Sem antecedentes familiares de relevo. À avaliação 
apresentava pele pálida e sudorética, mucosas descoradas; tempo de preenchimento capilar <2s; tensão 
arterial 111/50mmHg; frequência cardíaca 137bpm;restante exame objectivo sem alterações. 
Do controlo analítico destaca-se: 
Hemograma:Hemoglobina (Hb)4.6x10g/dL, VGM91.2fL, RDW30.3%, leucócitos15.20x10^9/L, linfocitose 
absoluta 8.89x10^9/L, trombocitopénia95x10^9/L e reticulocitose absoluta 314,60x10^9/L. Morfologia do 
ESP:Anemia crítica.Macrocitose.Policromatofilia marcada.Anisopoiquilocitose marcada com muitos 
esquizócitos e alguns esferócitos e queratócitos.Eritroblastos 15,3/100 leucócitos;2,32x10e9/L. 
Leucocitose.Linfocitose.Discreto desvio esquerdo da série granulocitica (Mielocitos2%.Metamielocitos 
3%.Neutrofilos27%).  
Bioquímica:creatinina 0,8mg/dL,ureia 66mg/dL,bilirubina indirecta(BI)1,35mg/dL, lactato desidrogenase 
2725U/L 
Microbiologia: pesquisa de E.coli O157 nas fezes:E.coli verotoxigénica ou produtora de toxinas Shiga like. 
Outros parâmetros analíticos relevantes:Tempo de protrombina e tempo parcial de tromboplastina ativada 
normais,DDímero2866µg/L;Haptoglobina<0,07g/L;Estudo do complemento Normal;ADAMTS13 
Normal;Teste de Coombs Negativo. 
O papel do Patologista revela-se de extrema importância uma vez que, na presença de alterações analíticas 
características, concomitantemente com uma história clínica e sintomas sugestivos, pode, desde a primeira 
abordagem laboratorial, direccionar e acelerar o diagnóstico, pois existe tratamento direcionado e, na falta 
deste existe risco de comorbidades associadas. 
Há que ter raciocínio crítico não só perante uma anemia grave acompanhada por trombocitopénia, mas 
também na presença de variações significativas nos valores de Hb e plaquetas, suspeitando-se sempre duma 
AHMT. Assim, a visualização do ESP é essencial, uma vez que a presença de mais de 1% de esquizócitos é 
indicador morfológico patognomónico. 
Seguindo esta linha de raciocínio de diagnóstico para qualquer anemia hemolítica, deve o Patologista, caso 
estejam em falta, certificar-se de que o Clínico tem disponíveis todos os resultados dos parâmetros analíticos 
indicadores de hemólise- reticulócitos, LDH, BI, Haptoglobina. 
 
 
Número: PC_6 
 
Título: INCIDÊNCIA DE ANEMIA NA COMUNIDADE 
  
Instituição: Unilabs 
Autor do trabalho: Clara Botelho Moniz 
Co-Autor do trabalho: CARLOS MENDES; BRUNO FERNANDES; TERESA FARIA; JOÃO PEDRO RAMOS; SOFIA 
BOTELHO MONIZ; MANUEL CARVALHO; ALICE CORTEZ 
   
Introdução: 
Anemia está definida como a redução de um ou mais parâmetros do eritrograma: total de eritrócitos, 
concentração de hemoglobina e/ou hematócrito segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde 
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(OMS). É um problema de saúde pública a nível mundial, tendo um impacto profundo na qualidade de vida 
das populações. A anemia apresenta diversas causas e, frequentemente, é multifatorial. Desta forma é 
importante promover o estudo desta condição nas populações e detetar grupos mais afetados, contribuindo 
para o suporte de políticas públicas para a sua prevenção e tratamento. 
Objetivo: 
Avaliar a prevalência e perfil de anemia numa população de adultos de nacionalidade portuguesa num 
intervalo de 4 semanas. 
Métodos: 
Foram estudados 20705 homens e 31268 mulheres com idade ≥18 anos, avaliando-se a prevalência de 
anemia por sexo e idade. Utilizaram-se as recomendações da OMS e estudaram-se os seguintes indicadores 
obtidos por meio de eritrograma: valor de hemoglobina e volume corpuscular médio. Classificou-se a 
prevalência de anemia microcítica, normocítica e macrocítica em função da idade e sexo. 
Resultados: 
Da população total (n=51973) obteve-se uma percentagem de casos com anemia de 17.0% nas mulheres e 
de 12% nos homens. 38.8% dos casos com anemia nas mulheres situavam-se em idades compreendidas 
entre os 18 e os 50 anos; 11.3% em idades entre os 51 e os 65 anos e 49.9% com mais de 65 anos. 6.5% dos 
casos com anemia nos homens situavam-se em idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos; 14.2% em 
idades entre os 51 e os 65 anos e 79.3% com mais de 65 anos. Nas mulheres observou-se 15.2% com anemia 
microcítica (461 com idades 18-50 anos, 108 dos 51-65 anos e 236 >65 anos), 81.8% com anemia 
normocítica (1584 com idades 18-50 anos, 476 dos 51-65 anos e 2279 >65 anos) e 3.0% com anemia 
macrocítica (13 com idades 18-50 anos, 13 dos 51-65 anos e 134 >65 anos). Nos homens observou-se 8.5% 
com anemia microcítica (34 com idades 18-50 anos, 41 dos 51-65 anos e 136 >65 anos), 83.4% com anemia 
normocítica (119 com idades 18-50 anos, 284 dos 51-65 anos e 1668 >65 anos) e 8.1% com anemia 
macrocítica (7 com idades 18-50 anos, 28 dos 51-65 anos e 166 >65 anos). 
Conclusões: 
A prevalência de anemia está de acordo com a literatura. Destaca-se a maior prevalência nas populações 
mais idosas. Verifica-se uma maior incidência de anemia na população de mulheres mais novas. Salienta-se 
ainda a maior percentagem de anema microcítica nas mulheres e o predomínio de anemia normocítica na 
população em geral. Tendo a anemia um impacto profundo na qualidade de vida, torna-se necessário o 
investimento em políticas preventivas e no diagnóstico e respetivo tratamento das populações afetadas por 
esta condição. 
 

ATEROESCLEROSE  
 
Número: PC_7 
 
Título: COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS NA PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE 
  
Instituição: Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E. 
Autor do trabalho: Ana Cardoso; CLÁUDIA BASTOS; EUGÉNIA LOBO; VERA MOSCOSO; ANA CRISTINA 
RIBEIRO; VANESSA FREITAS; HELENA TORRES; MÓNICA SANTOS 
   
A aterosclerose é a principal causa de morte em Portugal, seja por acidente vascular cerebral (AVC) ou 
doença coronária (DC). Múltiplos são os factores de risco que levam ao AVC e à DC, entre eles temos as 
dislipidemias. Este distúrbio relacionado com o nível dos lípidos no sangue, elevação do colesterol total, 
triglicerídeos e diminuição do HDL (lipoproteínas de alta densidade), sendo as causas primárias (genéticas) 
ou secundárias. A prevenção e o diagnóstico são realizados pela determinação das concentrações totais de 
colesterol, triglicerídeos e lipoproteínas individuais (1). 
A Abbott com os novos equipamentos integrados Alinity® Ci, química-imunoquímica em 2021 lançou novas 
versões de ensaios de química, reagentes sigma STRONG, concebidos para melhoria na exatidão, tamanhos 
optimizados dos” kits” e dos recipientes, maior estabilidade no sistema, superior estabilidade com um 
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calibrador consolidado que minimiza as mudanças de lote, aumentando em 50% a sua validade. Calibrador 
de nível único com diluições automáticas para calibrações de múltiplos pontos (2).  
O presente estudo tem como objetivo avaliar comparativamente o desempenho dos novos ensaios Sigma 
STRONG da Abbott®, implicados no diagnóstico e prevenção laboratorial da aterosclerose (colesterol total e 
triglicerídeos), com os reagentes previamente existentes. 
O sistema Alinity c, da Abbott Laboratories, um analisador automático multiparamétrico de química e 
imunoquímica lançado recentemente no mercado, utiliza métodos Fotométricos (ensaios em ponto final e 
cinéticos) e potenciométricos (3). 
O desempenho analítico dos reagentes do colesterol e triglicerídeos foi avaliado pela correlação entre 
Cholesterol (Current) e o Cholesterol2 (Sigma STRONG); e entre Triglyceride (Current) e Triglyceride2 (Sigma 
STRONG) num período de 3 dias. As determinações dos dois analitos foram efetuadas simultaneamente nos 
Alinity c, após calibração, com calibrador consolidado (ConCC) e controlo interno da Tecnopath®, Multichem 
S Plus nível 1 e 3, com amostras aleatórias de soro (colhidas em tubo de tampa castanha BD®) de pacientes 
com base na diretriz CLSI EP09-A3 (4). 
No estudo comparativo foram estudadas 147 e 108 amostras pacientes, sendo determinados 
simultaneamente nos Alinity CiC e Ci, nos dias 2 e 4 de março de 2022, respetivamente com o reagente 
Cholesterol2 e Triglyceride2, em tempos diferentes consoante os pedidos iam chegando ao laboratório. A 
análise dos dados de avaliação de desempenho foi realizada no sistema Microsoft Excel, para testes de 
comparação de métodos. Na apresentação de resultados efetuou-se uma análise estatística descritiva, 
salientando-se o número de amostragem (N), a média, o valor mínimo e máximo, e o desvio padrão. 
No estudo comparativo dos ensaios utilizou-se a regressão linear de Deming (R2) e o coeficiente de Pearson 
(CP), sendo os resultados obtidos, respetivamente para o colesterol (R2= 0.9494 e CP= 0.9745) e 
triglicerídeos (R2= 0.9828 e CP= 0.99914), respeitando um intervalo de confiança de 95%. 
Como conclusão, os reagentes sigma STRONG, Cholesterol2 e Triglyceride2, apresentaram bom desempenho 
analítico sendo praticamente sobreponível aos reagentes correntes. Espera-se que a nova versão de 
reagentes de Química Clinica, lançados pela Abbott® no sistema Alinity c, ao substituir o reagente atual, 
melhore a sensibilidade analítica e facilite a rotina diária do laboratório, sendo assim uma ferramenta válida 
para o diagnóstico e prevenção da aterosclerose. 
O consentimento informado foi dispensado porque amostras de pacientes foram utilizadas e informações 
pessoais foram excluídas neste estudo. 
 

AUTOIMUNIDADE  
 
Número: PC_8 
 
Título: ANTICORPOS ANTI-AQUAPORINA-4 – CASUÍSTICA CLÍNICO-LABORATORIAL DE 7 ANOS 
  
Instituição: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central 
Autor do trabalho: JOSÉ MANUEL MARTA 
Co-Autor do trabalho: GOUVEIA PEREIRA; PEDRINA SOUSA; VITÓRIA MATOS; CARLOS FLORES 
   
Introdução: As doenças do espetro da neuromielite ótica (NMOSD) são um grupo de doenças inflamatórias 
autoimunes do sistema nervoso central (SNC), raras e graves. Clinicamente, manifestam-se sobretudo com 
nevrite ótica e de mielite transversa longitudinalmente extensa, muitas vezes graves e incapacitantes. A 
maioria dos doentes tem curso remitente-recorrente, com possível incapacidade cumulativa. Em todos os 
doentes com NMOSD é necessário excluir outros diagnósticos alternativos. As NMOSD distinguem-se de 
outras doenças inflamatórias desmielinizantes pela presença de anticorpos anti-aquaporina-4 (AQP4) 
específico da doença, com papel direto na patogénese. Estes anticorpos têm como alvo o principal canal de 
água do SNC, localizado nos astrócitos. Apesar da objetividade dos critérios de diagnóstico, nem sempre é 
fácil diagnosticar NMOSD em doentes seronegativos, sendo necessário documentar a presença de certos 
requisitos imagiológicos. Além da terapêutica da fase aguda, é fundamental prevenir novos surtos com 
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imunossupressores. 
Objetivo: Avaliar as características demográficas, clínicas e laboratoriais de doentes AQP4 positivos. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo, através da revisão de 714 pedidos de pesquisa de AQP4 IgG no 
soro e 198 no líquido cefalorraquidiano (LCR) (por imunofluorescência indireta em células transfetadas – 
EUROIMMUNTM), efetuadas entre 5 de Maio de 2015 e 5 de Maio de 2022. 
Resultados: Os doentes apresentavam uma idade mediana de 38 [1 - 90] anos, 38.2% (n=245) eram do sexo 
masculino e 61.8% (n=396) do sexo feminino. 45.57% correspondiam a amostras de doentes internados, 
39.52% a doentes seguidos em consulta externa, 8.89% do serviço de urgência, 5.59% do hospital dia, e 
1.10% a pedidos externos ao centro hospitalar. 12.5% eram amostras de doentes pediátricos. De 634 
doentes: 10 soros foram positivos para AQP4, correspondendo a 1.26% (n=8) dos doentes testados. Desses 
doentes, 3 (0.47%) também obtiveram 1 amostra de LCR positiva, sendo as restantes amostras negativas. 
Estes doentes tinham uma idade mediana de 63.5 [27 - 82] anos, 2 eram do sexo masculino e 6 eram do sexo 
feminino. Com exceção de 1 doente, sem informação clínica (pedido externo), os restantes 7 doentes 
cumpriam os critérios diagnósticos para NMOSD. Com exceção de 1 doente africano, os restantes eram 
caucasianos europeus. No episódio da pesquisa de AQP4, todos se apresentaram com nevrite ótica, 2 
acompanhavam-se de mielite transversa longitudinal extensa e 1 de disautonomia grave, acabando por 
falecer. 1 doente tinha diagnóstico prévio de esclerose múltipla até ao presente episódio, 16 anos depois da 
primeira manifestação. 
Conclusões: As características clínicas dos doentes AQP4 positivos eram semelhantes. Um pequeno número 
acompanhava-se de mielite transversa longitudinal extensa. O diagnóstico precoce deste grupo de doenças e 
sua distinção de outras doenças inflamatórias desmielinizantes do SNC é fundamental, uma vez que as 
opções terapêuticas são diferentes.  
 
 
Número: PC_9 
 
Título: HIPERTIROIDISMO PARANEOPLÁSICO MEDIADO POR HCG - RELATO DE UM CASO CLÍNICO 
 
Instituição: Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto) 
Autor do trabalho: Paulo Silva 
Co-Autor do trabalho: SARA GIL-SANTOS; CARLOS OLIVEIRA; ISABEL INÁCIO; NUNO GONÇALVES; GABRIELA 
MARTINS 
   
Introdução 
O hipertiroidismo é uma condição comum, com múltiplas etiologias, entre as mais frequentes a doença de 
Graves, o bócio multinodular tóxico e o adenoma tóxico. O hipertiroidismo por produção excessiva de 
gonodotrofina coriónica humana (hCG) é uma condição rara, que resulta da semelhança estrutural desta 
proteína com a hormona estimuladora da tiroide (TSH). O coriocarcinoma, uma neoplasia de células 
germinativas não-seminomatosas, pode levar à produção de elevadas quantidades de hCG, com estimulação 
dos recetores da TSH, e consequente aumento da produção de hormonas tiroideias. 
Caso Clínico 
Homem de 33 anos, com antecedentes de criptorquidia e orquidopexia na infância e nódulo tiroideu em 
eutiroidismo, recorreu ao serviço de urgência pela primeira vez por náuseas, obstipação e dor abdominal. 
Teve alta com medicação sintomática, após evidência de radiografia abdominal sem alterações. Após 
múltiplas visitas ao serviço de urgência pelo mesmo quadro, realizou uma tomografia computadorizada (TC) 
abdominopélvica que revelou uma massa retroperitoneal com 90x77x72 mm, bem como múltiplos nódulos 
pulmonares bilaterais. O estudo analítico inicial revelou pancitopenia e níveis de hCG de 144.690 (normal <5) 
mUI/mL. O doente foi internado com posterior diagnóstico de coriocarcinoma extragonadal, com metástases 
pulmonares hemorrágicas (Estadio IIIC).  
Durante o internamento iniciou quimioterapia e corticoterapia, com evolução para insuficiência respiratória 
hipoxémica e necessidade de internamento no serviço de cuidados intensivos para suporte ventilatório.  
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No 10º dia de internamento, e 9º dia de quimioterapia, o estudo analítico revelou níveis máximos de hCG de 
590.399 mUI/mL. Por apresentar função tiroideia e clínica compatíveis com hipertiroidismo [T4 Livre 7,77 
(0.80-1.67) ng/dL, T3 Livre 18,5 (2.00-4.40) pg/mL, TSH <0,005 (0.270-4.200) uUI/mL], iniciou terapêutica 
com metimazol, com manutenção de quimioterapia.  Com as medidas implementadas, o doente evoluiu 
favoravelmente, com melhoria sintomática e analítica, com diminuição dos níveis de hCG para 25.656 
mUI/mL, melhoria da pancitopenia e hipertiroidismo em resolução (T4 Livre 2,47 ng/dL, T3 Livre 2,58 
pg/mL). 
Discussão 
Semelhante à hormona luteinizante (LH), hormona foliculoestimulante (FSH) e TSH, a hCG é uma 
glicoproteína constituída por duas subunidades: cadeia α e β. A cadeia α é semelhante nestas 4 hormonas, 
sendo a cadeia β a principal responsável pela estrutura e função hormonal distinta.  
A hCG é normalmente produzida nas células trofoblásticas da placenta durante a gravidez mas pode ter 
origem em neoplasias de células germinativas, como o coriocarcinoma. Nesta neoplasia, o crescimento 
celular, bloqueio da apoptose e produção de enzimas invasivas como colagenases e metaloproteinases são 
mediados pela hCG. A deteção sérica desta enzima em quantidades elevadas está frequentemente associada 
a doença invasiva. A sua medição também é utilizada na monitorização da eficácia do tratamento, 
juntamente com a alfa-fetoproteína (AFP). No nosso laboratório, este doseamento é efetuado por 
imunoensaio de eletroquimioluminescência, onde é determinada a hCG intacta e a cadeia β através de 
anticorpos monoclonais específicos. Estima-se que, em valores de hCG superiores a 200.000 mIU/mL, esta 
hormona liga-se ao recetor da TSH pela semelhança da cadeia α. Este fenómeno leva ao hipertiroidismo 
paraneoplásico observado em neoplasias produtoras de hCG, quando os seus valores permanecem elevados 
durante várias semanas.  
A quimioterapia, numa fase inicial, pode provocar um aumento ainda mais marcado dos níveis de hCG, como 
se verificou neste caso, no 9º dia do tratamento (valor máximo de 590.399 mUI/mL). O aumento marcado 
das hormonas tiroideias, associado a um quadro sintomático, motivaram a implementação do tratamento 
com antitiroideus de síntese. Com a manutenção da quimioterapia o valor de hCG desceu para 25.656 
mUI/mL.  
O hipertiroidismo pode ser difícil de reconhecer, clinicamente, em doentes com este tipo de neoplasia e 
outros síndromes paraneoplásicos que cursam com sintomatologia semelhante. É, portanto, essencial, a 
avaliação da função tiroideia para além do valor de hCG. 
 

HEMOGLOBINOPATIAS  
 
Número: PC_10 
 
Título: HEMOGLOBINOPATIA COMPLEXA: HBE ASSOCIADA A GENÓTIPO --SEA/ΑΑ E A HB WESTMEAD 
  
Instituição: 1Serviço Patologia Clínica Centro Hospitalar Médio Tejo; 2Departamento de Promoção da Saúde 
e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis, UDR, INSA I.P; 3Departamento de Genética Humana – Unidade 
de Genética Molecular, INSA I.P. 
Autor do trabalho: SANDRA MONTEIRO1 
Co-Autor do trabalho: RUI FIGUEIREDO1; GISELA GASPAR2; ARMANDINA MIRANDA2; PEDRO LOUREIRO3;   
JOÃO GONÇALVES3; CARLOS CORTES1 
  
Caso clínico: As crescentes migrações observadas na atualidade conduzem inevitavelmente a uma dispersão 
geográfica das hemoglobinopatias e consequente conjugação de genótipos dando origem a fenótipos 
complexos. Embora frequente no sudoeste asiático, a variante E da hemoglobina (Hb E) é relativamente rara 
em Portugal. Neste trabalho descrevemos um caso clínico de um homem, 47 anos, natural da Tailândia que 
acedeu à consulta de Gastroenterologia por icterícia. Apresentava valores de Hb 10,5g/dL, MCV 71,1fL, MCH 
22,6pg, RDW 14,3%, reticulócitos 1,78x10^9/L, ferritina 3692 µg/L (24-336) e calprotectina fecal 852 mg/kg 
(<50). À observação objetiva destacava-se hepatomegália, confirmando-se mais tarde uma ligeira sobrecarga 
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de ferro esplénico. Anisopoiquilocitose marcada, ponteado basófilo e hipocromia foram observados na 
análise esfregaço de sangue periférico. O perfil cromatográfico revelou a presença de uma variante de 
hemoglobina co-eluente com a Hb A2, numa percentagem de 13,1% (significativamente inferior aos cerca de 
30% que seria esperado, para uma eventual Hb E). O traçado electroforético em pH alcalino apresentava 
uma banda que migra na zona CEO e A2 do adulto. A pH ácido a Hb em estudo apresentava uma migração 
semelhante à da Hb A. 
Para melhor caracterização desta hemoglobina, procedeu-se a um estudo molecular no laboratório de 
referência (INSA Dr. Ricardo Jorge). A sequenciação dos fragmentos do gene HBB (beta-globina) – promotor, 
regiões 5’ e 3’ UTR, exões 1, 2 e 3 e intrão 1, revelou a alteração c. 79G>A  p.(Glu27Lys) em heretozigotia, 
que segundo a literatura pode ser designada p.(Glu26Lys) (1). A alteração c.79G>A p.(Glu27Lys) dá origem à 
variante HbE, que é considerada uma alteração beta+ - talassémica (2). Procedeu-se à deteção das deleções 
no agrupamento génico da alfa-globina [del. 3.7 kb (-α3,7), 4.2 (-α4,2), --MED, --SEA e -(α)20,5 através de 
Gap-PCR, tendo-se revelado a presença de deleção de dois genes alfa no mesmo cromossoma, designada 
por Sudoeste Asiática, sendo assim heterozigótico para α0-talassémia (Genótipo --SEA/αα). Não se verificou 
a presenças das deleções 3.7 kb (-α3,7), 4.2 (-α4,2), presentes em 95% da população portuguesa com 
determinantes de alfa-talassémia. A associação desta alteração com as mutações encontradas no gene HBB 
origina potencialmente um quadro clinico de hemoglobinopatia severa.  
Adicionalmente foram analisados os genes HBA1 e HBA2, revelando este último uma alteração c.369C>G p. 
(His123Gln) originando a variante Hb Westmead, neste caso em hemizigotia. 
Este estudo realça a importância do rastreio de hemoglobinopatias, principalmente em indivíduos em idade 
fértil de modo a evitar o aparecimento das formas graves. É essencial uma melhor caracterização destas 
variações genéticas e a melhoria dos programas de rastreio e dos cuidados de saúde. A identificação desses 
casos, para aconselhamento genético futuro, é fundamental para o controlo do risco que existe para a 
descendência dos portadores. 
 
Bibliografia 
1 - https://globin.bx.psu.edu/hbvar/menu.html 
2 - https://globin.bx.psu.edu/ 
 

HEPATITES AUTO IMUNES   
 
Número: PC_11 
 
Título: AST, ALT E GGT NO DIAGNÓSTICO DA HEPATITE AUTOIMUNE 
  
Instituição: Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga 
Autor do trabalho: Helena Torres; MÓNICA SANTOS; ANA RIBEIRO; VERA MOSCOSO; CLÁUDIA TEIXEIRA;  
ANA CATARINA CARDOSO; VANESSA FREITAS; EUGÉNIA LOBO 
  
Introdução 
A hepatite autoimune é uma doença inflamatória do fígado, progressiva, que pode evoluir para cirrose 
hepática. A causa da hepatite autoimune permanece desconhecida, sabendo-se que existe uma alteração da 
regulação do sistema imunitário com a produção de autoanticorpos que atacam o fígado. 
Meios laboratoriais como o aumento de transaminases séricas, alanina aminotransferase (ALT) e 
especialmente aspartato aminotransferase (AST), aumento da gama-glutamil transferase (GGT), 
imunoglobulinas elevadas e a presença de altos títulos de autoanticorpos circulantes e a biópsia hepática 
contribuem para o seu diagnóstico. 
A AST é uma enzima do fígado que também está presente no coração, músculo-esquelético e nos rins. A ALT, 
enzima presente em abundância no citosol do hepatócito e a sua atividade no fígado é cerca de 3000 vezes 
superior à atividade sérica. Apesar de ser geralmente considerada específica do fígado, também está 
presente nos rins e em quantidades muito menores nas células do coração e do músculo-esquelético. O 
rácio DeRitis (quociente AST/ALT) é elevado em doenças hepáticas induzidas pelo álcool, hepatite viral, 
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cirrose e insuficiência hepática fulminante aguda.  
A GGT é uma glicoproteína composta por duas subunidades. Está localizada na superfície celular e é muito 
abundante em superfícies luminais do rim, sistema biliar, intestino e epidídimo. A GGT sérica em conjunto 
com a história clínica do doente, é utilizada no diagnóstico diferencial de doença hepatobiliar, obstrução 
biliar intra-hepática ou pós-hepática e pancreatite aguda e crónica devido a obstrução biliar pós-hepática. 
O serviço de Patologia Clínica (SPC) do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga possui no sector de 
bioquímica equipamentos Alinity®Ci da Abbott® Laboratories, que em 2021 lançou novas versões de ensaios 
do painel analítico da bioquímica, designados por Sigma Strong (SS). 
Objetivo 
Apresentar os novos ensaios Sigma STRONG da Abbott implicados no diagnóstico laboratorial e estudo da 
evolução de determinadas doenças hepáticas, com alusão às hepatites autoimunes e os resultados dos 
estudos comparativos. 
Material e métodos 
Para avaliar o desempenho entre os reagentes de AST, ALT e GGT a uso no SPC e as novas versões SS, AST2, 
ALT2 e GGT2. Usaram-se amostras aleatórias de soro (colhidas em tubo de tampa castanha BD®) de 
pacientes com base na diretriz CLSI EP09-A3.  O consentimento informado foi dispensado, porque as 
amostras utilizadas dispensam informações pessoais dos pacientes, fator excluído deste estudo. 
Os dados foram avaliados utilizando o sistema Microsoft Excel. Utilizou-se a regressão de Deming para 
estabelecer a comparação dos dados para um intervalo de confiança (IC) de 95%.  
Os resultados serão considerados equivalentes, se o coeficiente de correlação (R2) for maior que 0,95 e 
incluir 1 e 0 respetivamente. 
Resultados 
Após a calibração e controlo dos ensaios em estudo, efetuaram-se determinações em simultâneo no 
Alinity®Ci de AST/AST2 (N= 215), ALT/ALT (N= 214) e GGT/GGT2 (N= 428). 
O Coeficiente de Pearson (CP) e R2 obtidos foram os seguintes: para a AST2 (CP=0,9983 e R2= 0,9967), ALT2 
(CP=0,993 e R2=0,9967) e GGT2 (CP= 0,9985 e R2= 0,9969).     
Conclusão 
Os novos ensaios SS apresentaram um bom desempenho analítico, sendo praticamente sobreponível ao 
reagente (antigo). Espera-se que as novas versões de reagentes para os equipamentos Alinity C da Abbott® 
Laboratories correspondam á melhoria na sensibilidade analítica e qualidade dos resultados, a estabilidade a 
bordo no equipamento e com uma curva de calibração mais estável, utilizando um calibrador único 
liofilizado - Calibrador Consolidado de Bioquímica Abbott® (ConCC), que permite calibrar 23 dos 24 ensaios 
SS e fazer diluições automáticas nos ensaios que tenham curvas de calibrações com vários pontos facilite a 
rotina diária laboratorial, auxiliando no diagnóstico e tratamento de determinadas doenças hepáticas, 
nomeadamente as hepatites autoimunes. 
 
 

MICROBIOLOGIA   
 
Número: PC_12 
 
Título: MONITORIZAÇÃO DE INDICADORES DA QUALIDADE NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA FASE 
PRÉ-ANALÍTICA NA ÁREA DA PARASITOLOGIA (PNAEQ 2019) 
  
Instituição: Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa 
Autor do trabalho: LÚCIA DE JESUS; ANA FARIA; ANA CARDOSO; CATARINA VENTURA; SILVIA VIEGAS; 
TERESA BAPTISTA FERNANDES; GUILHERMINA MOUTINHO; QUIRINA SANTOS COSTA; CLÁUDIA JÚLIO 
   
Introdução: O Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade (PNAEQ) contempla desde 2007, um 
programa de Avaliação da Fase Pré-Analítica. Este programa disponibiliza ferramentas para aferir a 
qualidade, entre as quais se destaca a Monitorização de Indicadores da Qualidade. Em 2019 foram 
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introduzidos indicadores aplicados à área da parasitologia. 
Objetivo: Avaliar o desempenho dos participantes no programa em 2019, nos indicadores da qualidade 
aplicados à área da parasitologia. 
Material e Métodos: Foram selecionados 8 indicadores aplicados à área da parasitologia, para 
monitorização da qualidade das amostras de fezes. Os participantes registaram as ocorrências em separado 
tendo em consideração a origem da amostra: laboratório central; postos de colheitas ou internamento. 
Resultados: Estavam inscritos 19 participantes no programa de Avaliação da Fase Pré-Analítica, dos quais 8 
monitorizaram os indicadores. A percentagem média de ocorrências obtida para cada indicador referente a 
amostras de fezes, para o laboratório central e postos de colheita/internamento foi, respetivamente: (i) 
amostras não identificadas – 0,004 % e 0,007 %; (ii) amostras mal identificadas – 0,001 % quer no laboratório 
central, quer nos postos de colheitas/internamento; (iii) pedido de repetição de colheita devido a amostra 
insuficiente por volume insuficiente – 0,001 % e 0 %; (iv) pedido de repetição de colheita devido a natureza 
da amostra incorreta (tubo ou recipiente inapropriado) – 0,008 % e 0,009 %; (v) pedido de repetição de 
colheita devido a confirmação de resultado – 0 % em ambos os locais; (vi) incorreta conservação das 
amostras até à entrega no laboratório (temperatura) – 0 % em ambos os locais; (vii) incorreto 
acondicionamento de produtos biológicos (derrame) – 0,001 % e 0,011 % e (viii) incorreta estabilidade das 
amostras no transporte (tempo) – 0,001 % e 0 %. 
Conclusão: Os indicadores relacionados com a colheita de amostras de fezes em recipiente inapropriado e 
incorreto acondicionamento de produtos biológicos (derrame) revelaram pior desempenho. A continuação 
da monitorização dos indicadores em anos ulteriores, permitirá melhorar o desempenho dos participantes. 
 
 
Número: PC_13 
 
Título: ID NOW: UMA SOLUÇÃO DE SISTEMA TAAN PARA DETEÇÃO RÁPIDA DE SARS-COV-2 E INFLUENZA 
A/B 
  
Instituição: Laboratório de Patologia Molecular, SYNLAB Lisboa, Portugal 
Autor do trabalho: Celia Neto 
Co-Autor do trabalho: SUSANA BANDARRA; FÁTIMA GIL; LURDES MONTEIRO; LAURA BRUM 
  
Introdução: Os ensaios ID NOW™ COVID-19 (IDNCOV) e ID NOW™ INFLUENZA A&B 2 (IDNFLU) são testes 
Point-of-care (POC) baseados na amplificação isotérmica de ácidos nucleicos para a rápida deteção de 
COVID-19 e Flu A/B, respetivamente. A heterogeneidade no desempenho destes ensaios tem sido 
demonstrada por alguns estudos, a qual parece estar relacionada com a carga viral das amostras, estimada 
pelo valor de Cycle-threshold (Ct). 
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo a avaliação do desempenho dos testes IDNCOV e IDNFLU, 
comparativamente a um teste de referência de PCR em tempo real. 
Método: Um total de 174 exsudados nasofaríngeos, 107 SARS-CoV-2 e 67 Flu A/B, testados para fins de 
diagnóstico por RT-PCR foram também testados com o IDNOW. De cada amostra, recolhida em meio de 
transporte viral, foram utilizados 100 μl.  
Resultados: Das 98 amostras SARS-CoV-2 positivas, 84 (85,7%) foram também positivas utilizando o IDNCOV 
e nenhuma das 9 amostras negativas originou um resultado falso positivo (100%). As restantes 14 amostras 
positivas no teste de referência foram negativas no IDNCOV. Os valores de Ct obtidos para estas amostras no 
ensaio de referência (RT-PCR) variaram entre 27,1 e 32,9, cujo limite para considerar um teste positivo é 36. 
Em geral, a percentagem de amostras identificadas corretamente foi de 87,0%. 
Adicionalmente, de um total de 17 amostras positivas para Gripe A e 5 positivas para Gripe B, 15 (88%) e 5 
(100%) amostras, respetivamente, foram também positivas utilizando o IDNFLU. Das 46 amostras negativas 
para Gripe A/B, 44 (98%) foram concordantes, com apenas 2 resultados falsos negativos e 2 falsos positivos 
para a Gripe A. A percentagem de amostras identificadas corretamente foi de 96,0%.  
Conclusão: Os ensaios no ID NOW conciliam rapidez com precisão. A utilização de amostra em meio viral, 
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tem a vantagem de permitir a repetição do teste no caso de resultados inválidos, efetuar análises adicionais 
se necessário após avaliação clínica (como a pesquisa da presença de outros vírus respiratórios), efetuar o 
rastreio de variantes genéticas ou sequenciação do genoma viral. No entanto, os resultados destes ensaios 
rápidos devem ser interpretados de acordo com o contexto clínico e epidemiológico. Na nossa opinião, são 
ferramentas promissoras para a rápida tomada de decisão pelos clínicos relativamente à triagem de 
internamentos médicos agudos, urgências, tratamento dos pacientes e/ou minimização da transmissão 
nosocomial. 
 
Número: PC_14 
 
Título: INFEÇÃO CONCOMITANTE DE SARS-COV-2, INFLUENZA A/B E VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO 
  
Instituição: Laboratório de Patologia Molecular, SYNLAB Lisboa, Portugal 
  
Autor do trabalho: Susana Bandarra 
Co-Autor do trabalho: FÁTIMA GIL; CÉLIA NETO; LURDES MONTEIRO; LAURA BRUM 
  
  
Introdução: No primeiro ano de pandemia de COVID-19, a prevalência de vírus respiratórios comuns, como o 
vírus influenza A/B (Gripe A/B) e o vírus sincicial respiratório (VSR), teve uma diminuição temporária da 
circulação mundial. Portugal não foi exceção. Uma vez que estes vírus partilham vias de transmissão 
semelhantes com o SARS-CoV-2 (CoV-2), é normal que as medidas sociais preventivas implementadas para 
evitar a propagação do novo vírus tenham tido um impacto significativo na sua transmissão.  
Com a evolução da pandemia em associação com a aplicação de diferentes níveis de isolamento e a 
reabertura da sociedade em vários países, pode ocorrer um aumento da circulação da Gripe A/B e de VSR 
e/ou uma alteração na sua epidemiologia sazonal, assim como a coinfecção com CoV-2. 
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar a circulação de Gripe A/B e VSR durante o último ano em 
amostras clínicas para o diagnóstico CoV-2. 
Métodos: Entre maio de 2021 e janeiro de 2022 foram testadas cerca de 104 205 amostras clínicas para 
diagnóstico de rotina CoV-2 com recurso ao ensaio Resp-4-Plex no Alinity M (Abbott®). Este ensaio permite a 
deteção em simultâneo dos vírus CoV-2, Influenza A/B e VSR. 
Resultados: Foram detetados um total de 6627 (6,36%), 483 (0,46%), 42 (0,04%) e 2606 (2,50%) casos 
positivos para CoV-2, Gripe A, Gripe B e VSR, respetivamente. Destes, 75 casos são de coinfecção: 57 
VSR/CoV-2, 17 Gripe A/CoV-2 e 1 Gripe B/CoV-2. Os casos de coinfecção VSR/CoV-2 foram detetados 
principalmente entre agosto e dezembro de 2021 e de Gripe A/CoV-2 entre dezembro de 2021 e janeiro de 
2022, coincidindo com o aumento de circulação de ambos os vírus. Observou-se ainda uma alteração da 
sazonalidade do VSR, detetando-se um elevado número de casos em agosto. Além disso, verificou-se que 
apenas 15,8% dos casos concomitantes VSR/CoV-2 ocorreram em crianças. 
Conclusão: Este estudo mostra que no período analisado foram detetados casos de coinfecção entre estes 
vírus, destacando a importância de uma vigilância contínua dos vários agentes patogénicos respiratórios. 
Durante uma pandemia, a aplicação de restrições podem provocar um aumento atípico no número de casos 
e alterações na sazonalidade.  
 
 
Número: PC_20221011121422_15 
 
Título: AVALIAÇÃO DA DETEÇÃO DE PATOGÉNICOS RESPONSÁVEIS POR DST NO ANALISADOR BOSCH 
VIVALYTIC – ESTUDO PILOTO 
  
Instituição: Laboratório de Patologia Molecular, SYNLAB Lisboa, Portugal 
Autor do trabalho: Catarina Gramacho; CÉLIA NETO; SUSANA BANDARRA; FÁTIMA GIL; LURDES MONTEIRO;  
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LAURA BRUM 
  
Introdução: As infeções sexualmente transmissíveis (IST) constituem um problema de saúde pública global. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os dias surgem mais de 1 milhão de novos 
casos. Após a pandemia causada pela Covid-19 em 2020, observou-se um número crescente de testes de 
rotina de IST, assim como um aumento alarmante do número de casos positivos, sendo as infeções causadas 
pela Chlamydia trachomatis (CT) e a pela Neisseria gonorrhoeae (NG) as mais comuns. A utilização de testes 
point-of-care (POC) para detetar e identificar de forma rápida os patogénicos responsáveis por IST no 
momento da avaliação clínica presencial é crucial para prevenir e controlar as infeções não tratadas e 
consequente transmissão. Atualmente, existem vários testes POC de diagnóstico de IST disponíveis. No 
entanto, estes testes diferem em relação ao seu desempenho, número de parâmetros efetuados, tempo de 
resposta e custo. 
Objetivo: Neste estudo, avaliou-se o desempenho do teste rápido para o diagnóstico de IST no analisador 
Vivalytic da Bosch (STI Vivalytic), que consiste num teste molecular (multiplex array test) que permite a 
deteção simultânea de 10 agentes patogénicos (bactérias, virus e protozoários) responsáveis por IST. 
Material e Métodos: Um total de 28 amostras, incluindo 10 zaragatoas genitais e 1 ocular, 14 urinas e 3 
controlos externos de qualidade testados para efeitos de diagnóstico por PCR em tempo real, foram também 
testados com o ensaio STI Vivalytic. 
Resultados: Os resultados obtidos mostraram uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 100%, com 
apenas 2 falsos negativos para a CT em amostras de urina. Além disso, as 3 amostras de controlo externo da 
qualidade apresentaram 100% de concordância com a avaliação externa da qualidade (AEQ).  
Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo piloto demonstram que o ensaio STI Vivalytic apresenta um 
elevado desempenho para todos os parâmetros analisados. Um maior número de amostras testadas irá 
permitir obter dados mais robustos e reforçar as vantagens deste sistema. Entre elas, o facto de ser fácil de 
utilizar e permitir de forma rápida a deteção molecular simultânea de um amplo espectro de agentes 
patogénicos responsáveis por IST. 
Este teste pode também ser importante para minimizar algumas das dificuldades atuais no diagnóstico das 
ISTs, possibilitando o seu tratamento imediato, interromper ou atrasar cadeias de transmissão e prevenir 
sequelas resultantes de infeções não tratadas. 
 
 
Número: PC_16 
 
Título: PREVALÊNCIA DE MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES NUM LABORATÓRIO DA COMUNIDADE 
  
Instituição: Laboratório de Análises Clínicas Dr. J Leitão Santos 
Autor do trabalho: Ana Catarina Faria  Guerreiro 
Co-Autor do trabalho: GIZELA FERREIRA ALVES DOS SANTOS; JOÃO LUÍS REBELO MARÇAL LAGO 
  
  
Introdução: As β-lactamases de espectro alargado (BLEA/BLSE) e as Carbapenemases produzidas por 
Enterobacterales representam um grave problema de saúde pública, com taxas de incidência cada vez mais 
elevadas, originando atrasos na prescrição de terapêutica antimicrobiana adequada, representando um fator 
de risco para um mau prognóstico e morte. Estas enzimas são inibidas pelo ácido clavulânico e outros 
inibidores da classe A das β-lactamases, tais como o sulbactam e o tazobactam, conferindo resistência ou 
diminuição de suscetibilidade às Cefalosporinas de largo espectro, não afetando as cefamicinas e os 
carbapenemos. Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) e Escherichia coli (E. coli) são as principais espécies 
produtoras de BLEA. As Enterobacterales resistentes aos carbapenemos (ERC) são microrganismos 
emergentes com graves implicações clínicas e terapêuticas. O seu principal mecanismo de resistência é a 
aquisição de carbapenemases, especialmente a enzima KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase), que 
tem sido extensivamente documentada em K. pneumoniae, conferindo resistência a todos os β-lactâmicos, 
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incluindo os carbapenemos. 
Objetivo: Avaliar a prevalência de BLEA e de ERC em E. coli e K. pneumoniae, isoladas a partir de doentes 
com infeções do trato urinário (ITU) provenientes de um laboratório da comunidade, durante um período de 
3 anos.  
Material e Métodos: Entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021 analisaram-se 13346 urinas 
asséticas provenientes de doentes da comunidade. As urinas positivas (N=4063) foram avaliadas quanto ao 
agente etiológico e ao perfil de suscetibilidade aos antibióticos utilizando o sistema Vitek 2 (bioMérieux, 
Marcy L`Étoile, France), de acordo com as recomendações da EUCAST. As estirpes bacterianas foram 
classificadas como BLEA, utilizando o teste BLSE incorporado nas cartas de suscetibilidade aos antibióticos 
para bactérias de Gram negativo e como ERC, utilizando um teste imunocromatográfico (NG-Test CARBA 5, 
biotech) para a identificação das principais carbapenemases (KPC, NDM, IMP, VIM e OXA-48) nas estirpes 
que apresentavam resistência ou suscetibilidade intermédia aos carbapenemos testados. 
 
Resultados: A prevalência global de ITU foi de 30,4%. Os agentes mais frequentes foram E. coli (N= 2343; 
57,7%) e K. pneumoniae (N= 574; 14,1%).  
A resistência global às cefalosporinas de 3ª geração por produção de BLEA foi de 26,5% para a K. 
pneumoniae e de 8,2% para a E. coli. Em relação à resistência aos carbapenemos foram detetadas nos 3 
anos 16 estirpes multirresistentes, 2 E. coli produtoras de uma oxacilinase do tipo OXA-48 e 14 K. 
pneumoniae produtoras de carbapenemases do tipo KPC. 
A prevalência de BLEA na E. coli foi de 7,4% em 2019; 8,2% em 2020 e 9,0% em 2021 e na K. pneumoniae de 
19,9% em 2019; 26,3% em 2020 e 32,7% em 2021. No que diz respeito às ERC a prevalência na K. 
pneumoniae foi de 1,6% em 2019; 1,7% em 2020 e 3,8% em 2021 e na E. coli detetou-se 1 estirpe em 2019 
(0,11%) e 1 em 2021 (0,12 %). 
Conclusões: A E. coli continua a ser o agente de ITU mais frequente na comunidade, seguido de K. 
pneumoniae. 
A multirresistência por produção de BLEA ou de carbapenemases é mais frequente na K. pneumoniae, sendo 
um problema emergente de saúde pública tanto a nível hospitalar como na comunidade. 
A evolução da prevalência destas enzimas ao longo dos 3 anos permitiu concluir que não houve um grande 
aumento na E. coli produtora de BLEA. No entanto, na K. pneumoniae, verificou-se um aumento 
preocupante não só de BLEA como também de carbapenemases. A utilização excessiva de antibióticos e a 
hospitalização prolongada, são alguns dos fatores que contribuem para essa taxa mais elevada. Portanto, a 
vigilância ativa e a pesquisa por rotina de microrganismos multirresistentes será um passo crucial para o 
controlo e a não disseminação destes microrganismos. 
 
 
Número: PC_17 
 
Título: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍFILIS: VANTAGENS E DESVANTAGENS DO ALGORITMO 
REVERSO FACE AO ALGORITMO TRADICIONAL.  
  
Instituição: Serviço de Patologia Clínica, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 
Autor do trabalho: Tânia Branquinho 
  
Introdução 
A sífilis é considerada uma doença sexualmente transmissível e a sua incidência tem vindo a aumentar ao 
longo dos tempos, não só em Portugal como no mundo, tendo sido contabilizados em 2020, pela 
Organização Mundial de Saúde, 7 milhões de novos casos no mundo.  Tendo em conta o aumento da 
incidência desta patologia, a compreensão dos algoritmos diagnósticos usados torna-se de extrema 
importância na prática laboratorial. Atualmente, existem duas abordagens para o diagnóstico serológico da 
sífilis: o algoritmo tradicional e o algoritmo reverso. 
Objetivo 
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O presente trabalho tem como objetivo comparar os dois algoritmos de diagnóstico da sífilis.  
Metodologia 
Este estudo é uma revisão da literatura de artigos científicos sobre os algoritmos utilizados para o 
diagnóstico da sífilis. 
Resultados 
A sífilis é uma doença sistémica causada pelo Treponema pallidum, uma bactéria Gram-negativa do grupo 
das espiroquetas, que é caracterizada por 3 fases clínicas sequenciais e sintomáticas, que alternam com 
longos períodos de infeção 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). A infeção é 
geralmente transmitida por meio de contacto sexual, mas também pode ocorrer através do contacto 
cutâneo ou transplacentário (sífilis congénita). O diagnóstico desta patologia requer a correlação de dados 
clínicos, resultados de exames laboratoriais, história de infeção pregressa e investigação de exposição ao 
risco de contágio. Em termos laboratoriais, os algoritmos de diagnóstico atualmente em uso são o algoritmo 
tradicional e o reverso.  O algoritmo tradicional inicia o rastreio com um teste não treponémico (Rapid 
Plasma Reagin Syphilis) e o algoritmo reverso com um teste treponémico (imunoquimioluminescência). O 
facto de os testes treponémicos positivarem mais cedo (mais sensíveis e específicos) que os não 
treponémicos e serem testes automatizados, facilita o diagnóstico e permite identificar indivíduos com sífilis 
precoce/latente, que poderiam não ser diagnosticados com o algoritmo tradicional. Por este motivo, o 
algoritmo tradicional caiu em desuso e atualmente o algoritmo recomendado pelas guidelines europeias é o 
algoritmo reverso. 
No entanto, os testes treponémicos para além de serem mais dispendiosos do que os testes não 
treponémicos, não são úteis na monitorização da resposta ao tratamento devido à “cicatriz serológica”. 
Assim, apesar de o algoritmo reverso apresentar maior eficácia diagnóstica, os testes não treponémicos 
continuam a ter um papel importante para distinguir infeção ativa de infeção passada e para monitorizar a 
resposta ao tratamento. 
Conclusões 
Como podemos concluir, apesar do algoritmo reverso ser aquele que é recomendado pelas guidelines 
europeias, o algoritmo tradicional ainda tem um papel relevante no diagnóstico desta patologia.  
 
 
Número: PC_18 
 
Título: AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DA CITOMETRIA DE FLUXO NO DIAGNÓSTICO DE INFEÇÕES DO 
TRATO URINÁRIO 
 
Instituição: Unilabs 
Autor do trabalho: Carlos Vaz; SANDRA PINHEIRO; NUNO AGUIAR; TIAGO GONÇALVES 
  
INTRODUÇÃO: As infeções do trato urinário (ITUs) são uma das infeções mais comuns clinicamente 
encontradas em utentes do serviço de urgência. A presença de bacteriúria é um indicador de ITU, contudo o 
seu significado pode variar entre um portador assintomático a infeções graves. A maioria das ITUs são 
facilmente tratadas, no entanto em certos grupos tais como, crianças, mulheres gestantes e idosos, podem 
surgir complicações consideráveis. As ITUs podem ser difíceis de diagnosticar, porque embora haja muitas 
com clareza sintomática, outras podem ser aparentemente assintomáticas, principalmente em pessoas com 
alterações de consciência ou em estado de coma. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Neste estudo, avaliamos o desempenho de um analisador automático de urina, 
baseado na citometria de fluxo, como instrumento de triagem, de modo a descartar ITUs em utentes do 
laboratório de Vila Real do Grupo Unilabs, como critérios admitidos, a presença de leucócitos e bactérias na 
urina. Um total de 1002 amostras de utentes não selecionados, submetidas à cultura de urina, foram objeto 
deste estudo. As amostras foram analisadas no citómetro de fluxo e os resultados foram comparados com a 

incluindo os carbapenemos. 
Objetivo: Avaliar a prevalência de BLEA e de ERC em E. coli e K. pneumoniae, isoladas a partir de doentes 
com infeções do trato urinário (ITU) provenientes de um laboratório da comunidade, durante um período de 
3 anos.  
Material e Métodos: Entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021 analisaram-se 13346 urinas 
asséticas provenientes de doentes da comunidade. As urinas positivas (N=4063) foram avaliadas quanto ao 
agente etiológico e ao perfil de suscetibilidade aos antibióticos utilizando o sistema Vitek 2 (bioMérieux, 
Marcy L`Étoile, France), de acordo com as recomendações da EUCAST. As estirpes bacterianas foram 
classificadas como BLEA, utilizando o teste BLSE incorporado nas cartas de suscetibilidade aos antibióticos 
para bactérias de Gram negativo e como ERC, utilizando um teste imunocromatográfico (NG-Test CARBA 5, 
biotech) para a identificação das principais carbapenemases (KPC, NDM, IMP, VIM e OXA-48) nas estirpes 
que apresentavam resistência ou suscetibilidade intermédia aos carbapenemos testados. 
 
Resultados: A prevalência global de ITU foi de 30,4%. Os agentes mais frequentes foram E. coli (N= 2343; 
57,7%) e K. pneumoniae (N= 574; 14,1%).  
A resistência global às cefalosporinas de 3ª geração por produção de BLEA foi de 26,5% para a K. 
pneumoniae e de 8,2% para a E. coli. Em relação à resistência aos carbapenemos foram detetadas nos 3 
anos 16 estirpes multirresistentes, 2 E. coli produtoras de uma oxacilinase do tipo OXA-48 e 14 K. 
pneumoniae produtoras de carbapenemases do tipo KPC. 
A prevalência de BLEA na E. coli foi de 7,4% em 2019; 8,2% em 2020 e 9,0% em 2021 e na K. pneumoniae de 
19,9% em 2019; 26,3% em 2020 e 32,7% em 2021. No que diz respeito às ERC a prevalência na K. 
pneumoniae foi de 1,6% em 2019; 1,7% em 2020 e 3,8% em 2021 e na E. coli detetou-se 1 estirpe em 2019 
(0,11%) e 1 em 2021 (0,12 %). 
Conclusões: A E. coli continua a ser o agente de ITU mais frequente na comunidade, seguido de K. 
pneumoniae. 
A multirresistência por produção de BLEA ou de carbapenemases é mais frequente na K. pneumoniae, sendo 
um problema emergente de saúde pública tanto a nível hospitalar como na comunidade. 
A evolução da prevalência destas enzimas ao longo dos 3 anos permitiu concluir que não houve um grande 
aumento na E. coli produtora de BLEA. No entanto, na K. pneumoniae, verificou-se um aumento 
preocupante não só de BLEA como também de carbapenemases. A utilização excessiva de antibióticos e a 
hospitalização prolongada, são alguns dos fatores que contribuem para essa taxa mais elevada. Portanto, a 
vigilância ativa e a pesquisa por rotina de microrganismos multirresistentes será um passo crucial para o 
controlo e a não disseminação destes microrganismos. 
 
 
Número: PC_17 
 
Título: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍFILIS: VANTAGENS E DESVANTAGENS DO ALGORITMO 
REVERSO FACE AO ALGORITMO TRADICIONAL.  
  
Instituição: Serviço de Patologia Clínica, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 
Autor do trabalho: Tânia Branquinho 
  
Introdução 
A sífilis é considerada uma doença sexualmente transmissível e a sua incidência tem vindo a aumentar ao 
longo dos tempos, não só em Portugal como no mundo, tendo sido contabilizados em 2020, pela 
Organização Mundial de Saúde, 7 milhões de novos casos no mundo.  Tendo em conta o aumento da 
incidência desta patologia, a compreensão dos algoritmos diagnósticos usados torna-se de extrema 
importância na prática laboratorial. Atualmente, existem duas abordagens para o diagnóstico serológico da 
sífilis: o algoritmo tradicional e o algoritmo reverso. 
Objetivo 
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interpretação dos resultados da urocultura, que é o gold standar no dignóstico de ITUs. 
RESULTADOS: Obtivemos sensibilidade diagnóstica de 99,7% e especificidade 45% e valor preditivo negativo 
de 99% para crescimento bacteriano em placa superior a 10^5 unidades formadoras de colónias. 
CONCLUSÃO: Uma nova geração de citómetros de fluxo automáticos para análise da urina, tem evoluído 
como um método de triagem rápido para ITUs. Tem como principal objetivo reduzir o número de amostras 
com necessidade de sementeira em meio de cultura e fornecer uma resposta mais rápida. 
 
 
Número: PC_19 
 
Título: ENTEROBACTÉRIAS PRODUTORAS DE CARBAPENEMASES IDENTIFICADAS, DURANTE UM ANO, NO 
LABORATÓRIO SYNLAB LISBOA 
  
 
Instituição: SYNLABHEALTH II 
Autor do trabalho: Vitoria Rodrigues 
Co-Autor do trabalho: MANUELA AZEVEDO; FILIPA SILVA; INÊS GABRIEL; SÓNIA LOPES; MIGUEL PEREIRA;   
CARLA NARCISO; MARIA JOÃO TOMÁS 
  
Introdução 
O aumento do número de doentes colonizados e infetados com bactérias multirresistentes constitui um 
problema em ambiente hospitalar e na comunidade.  As carbapenemases são enzimas com capacidade para 
hidrolisar a maioria dos antibióticos beta-lactâmicos, incluindo os carbapenemos. As Enterobactérias 
Resistentes aos Carbapenemos (ERC) são responsáveis pela maioria das infeções associadas aos cuidados de 
saúde, com opções terapêuticas limitadas e uma elevada mortalidade. 
Objectivos 
O principal objetivo do estudo consistiu na quantificação e caraterização das ERCs, identificadas no 
laboratório SYNLAB Lisboa, responsáveis por infeções e identificadas em estudos de colonização. 
Material e Métodos 
Durante um ano (julho de 2021 a julho de 2022) foram identificados 679 isolados: 464 responsáveis por 
infeções e 215 identificados em estudos de colonização. Foram consideradas ERC todos os isolados que 
apresentaram susceptibilidade intermédia ou resistência a pelo menos um carbapenemo no antibiograma, e 
positividade nos testes de pesquisa de carbapenemases. A identificação dos microrganismos foi efetuada 
por espetrometria de massa (VITEK MS, BioMerieux), os antibiogramas efetuados pelo método de 
microdiluição em meio líquido, através de equipamento automático (Vitek2, BioMérieux) e as concentrações 
inibitórias mínimas interpretadas de acordo com a EUCAST. A pesquisa e identificação de carbapenemases 
foi efetuada por testes fenotípicos: método imunocromatográfico (Carbapenem-resistant K.N.I.V.O Detetion 
K-Set, GOLDSTREAM) ou método de discos combinados (MASTDISCS Combi Carba plus, D73C). Foi compilada 
informação relativa a idade, género, produto biológico e origem da infecção. 
Resultados  
Dos 679 isolados: 215 (32%) foram identificados em estudos de colonização e 464 (68%) foram responsáveis 
por infeções: 319 (69%) foram isolados de urinas, 56 (12%) de sangue, 44 (9%) de exsudados purulentos, 24 
(5%) de secreções brônquicas e 34 (7%) doutros produtos biológicos. Dos 679 isolados 642 (95%) eram 
provenientes do hospital; 20 (3%) da comunidade; 13 (2%) de instituições de cuidados continuados e 4 (1%) 
de centros de hemodiálise.  
As principais bactérias identificadas foram: Klebsiella pneumoniae (83 %), Enterobacter spp. (10%), 
Escherichia coli (4%) e   outros 3% (Citrobacter spp., Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Providencia 
stuartii, Morganella morganii, Raoultella ornithinolytica).  Foram identificados diferentes tipos de 
carbapenemases: KPC-type 443 (65%) ,  OXA-48 213 (31%), NDM-type 13 (2%) e VIM-type 8 (0.1%). Em 7 
(1%) isolados foram identificadas, simultaneamente, KPC-type e OXA-48, 3 (0.4%) OXA-48 e NDM-type e 1 
(0.1%) KPC- e VIM-type. Além da resistência aos carbapenemos 22 (5%) das bactérias responsáveis por 
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infeções eram resistentes à associação Ceftazidima/avibactam recentemente introduzido no tratamento de 
infeções por bacilos Gram negativos multirresistentes. 
Observou-se uma ligeira prevalência de infeção/colonização no sexo masculino com 358 casos (53%) em 
relação ao sexo feminino que registou 321 casos (47%). A faixa etária com maior incidência situou-se acima 
dos 80 anos com 307 casos (45%), no entanto os casos variaram entre os 11 e os 99 anos. 
Conclusões 
A deteção precoce dos doentes colonizados/infetados por ERC e a identificação rápida das carbapenemases, 
é de extrema importância na contenção da disseminação destas estirpes e na orientação de uma terapêutica 
antimicrobiana adequada desde o início da infeção, reduzindo o tempo de exposição a antibióticos de largo 
espetro e atrasos no tratamento, ao qual se associa o aumento da morbilidade e mortalidade, em especial 
em infeções hospitalares. 
 
 
Número: PC_20 
 
Título: AVALIAÇÃO DO SISTEMA POINT-OF-CARE FLASH DX NA DETEÇÃO DE SARS-COV-2, INFLUENZA A/B E 
VSR: ESTUDO PILOTO 
  
Instituição: SYNLAB Lisboa, Portugal 
Autor do trabalho: Susana Bandarra; FÁTIMA GIL; CÉLIA NETO; LURDES MONTEIRO; LAURA BRUM 
  
Introdução: Os vírus influenza A/B (Gripe A/B), sincicial respiratório (VSR) e coronavírus SARS-CoV-2 (CoV-2) 
partilham vias de transmissão semelhantes, tais como o contacto próximo, gotículas respiratórias e 
superfícies contaminadas e são os principais responsáveis por infeções do trato respiratório, principalmente 
nos meses de inverno. Os sintomas de doença respiratória para estes vírus são muitas vezes semelhantes 
e/ou sobreponíveis, dificultando ou mesmo tornando impossível a diferenciação entre eles apenas por 
observação clínica o que pode ter implicações em termos de diagnóstico, tratamento e transmissão dentro e 
fora do meio hospitalar. Em algumas situações, tal como os serviços de emergência, o diagnóstico rápido e 
diferencial destes agentes patogénicos é crucial para a gestão adequada dos doentes.      
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de um dos mais recentes sistemas 
disponíveis no mercado, sistema FlashDx-1000-E com o teste SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV como uma possível 
solução de diagnóstico rápido.  
Métodos: 47 amostras clínicas (exsudados nasofaríngeos) de indivíduos suspeitos de infeção respiratória 
viral, recebidas no nosso laboratório para o diagnóstico de vírus respiratórios e 3 controlos de qualidade 
externa foram testadas em simultâneo com o teste rápido SARS-CoV-2/FluA/FluB (rapid multiplexed nucleic 
acid microarray-qPCR test) no equipamento FlashDx-1000-E (GLSMED TRADE, SA) e o método PCR em tempo 
real multiplex em uso no laboratório. Tal como o nome indica, este teste permite a deteção e diferenciação 
da presença de RNA de SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e VSR. Os resultados obtidos foram comparados 
com os resultados obtidos pelo teste habitualmente utilizado no laboratório para o diagnóstico de infeções 
respiratórias.    
Resultados: Os resultados obtidos mostraram uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 100% 
para todos os parâmetros avaliados. Além disso, as 3 amostras de controlo externo da qualidade 
apresentaram 100% de concordância com a avaliação externa da qualidade (AEQ).      
Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo piloto demonstram que o sistema FlashDx-1000-E com o 
teste SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV apresenta um elevado desempenho para todos os parâmetros analisados. 
A testagem de um maior número de amostras e outros painéis irá permitir obter dados mais robustos e 
reforçar as vantagens deste sistema. Entre elas, o facto de ser fácil de utilizar e permitir de forma rápida a 
deteção molecular simultânea dos principais vírus respiratórios da época sazonal que se avizinha.  
 
 
Número: PC_21 
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Título: ANTIGÉNIO URINÁRIO NO DIAGNÓSTICO DE INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS 
  
Instituição: Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães  
Autor do trabalho: Gonçalo Torres 
Co-Autor do trabalho: HERMÍNIA MARQUES; PAULA MOTA  
  
Introdução:  
As infeções respiratórias constituem uma das principais causas de internamento e de morte a nível mundial. 
O teste de antígeno urinário é cada vez mais utilizado para diagnóstico de várias infeções respiratórias 
significativas, particularmente Legionella pneumophila (quando positivo num doente com pneumonia 
confirma o diagnóstico de doença dos legionários) e Streptococcus pneumoniae. Este tipo de teste baseia-se 
na deteção de antígenios libertados por estes microrganismos no rim e excretados na urina. Os antígenos 
são então detectados por meio de um teste imunocromatográfico. Este método permite que uma amostra 
colhida de forma não invasiva forneça rapidamente informação diagnóstica sobre uma infeção respiratória 
independentemente da colheita de amostras de forma invasiva (hemoculturas, e aspirados de secreções por 
exemplo). 
Objetivos:  
Estudo descritivo retrospectivo com base na análise dos resultados de diagnóstico laboratorial de Legionella 
pneumophila e Streptococcus pneumoniae num serviço de Patologia Clínica hospitalar. 
Material e Métodos:  
Foram incluídos todos os testes realizados durante um período de 3 anos (entre 01/01/2019 e 31/12/2021). 
A pesquisa do antigénio foi efetuada através do teste rápido imunocromatográfico Immuview da SSI 
Diagnostica®. Resultados positivos foram posteriormente confirmados através do teste de imunoflurescência 
Standard F Ag FIA® 
Resultados:  
Foram realizados 5010 testes de antigénio urinário de Legionella e Streptococcus pneumoniae. Dos testados, 
53% eram doentes do sexo masculino. A idade média dos testados foi de 72.3 anos. A grande maioria dos 
testes foi pedido pelo Serviço de Medicina Interna (92.5%). Analisando a origem dos pedidos, 32.4% foram 
solicitados em contexto de Internamento e 67.5% na Urgência pré internamento (apenas 0.1% através da 
Consulta Externa). O volume de pedidos foi relativamente estável ao longo dos 3 anos analisados (1584 em 
2019; 1847 em 2020 e 1579 em 2021). A taxa de positividade do antigénio Legionella foi de 0.5% (26 testes) 
e a de antigénio Streptococcus pneumoniae foi de 5.7% (284 casos).  
Conclusão:  
Atualmente uma parte significativa das pneumonias permanece sem diagnóstico etiológico devido às 
limitações dos métodos tradicionais de microbiologia (afetados pela má qualidade das colheitas de 
expetoração e por estas serem realizadas após a primeira toma de antibiótico). Vários artigos reforçam a 
importância do uso de testes rápido de antigénio urinário por estes permitirem que mais precocemente o 
doente seja tratado com antibioterapia dirigida reduzindo tempos de internamento e resistências 
antibióticas. A rapidez do diagnóstico no caso da doença dos legionários é parte essencial da estratégia de 
vigilância epidemiológica e controlo de infeção em caso de surtos. Limitações destes testes incluem o facto 
de apenas detetarem o serogrupo 1 da legionella (responsável por 80-95% da totalidade dos casos).  Os 
resultados falsos positivos (por infeção prévia ou vacina pneumocócica) constituem outra das desvantagens. 
Alternativas incluem testes de biologia molecular. Analisando a baixa taxa de positividade encontrada neste 
estudo, é importante refletir se este tipo de testes deve ser realizado em larga escala (como rastreio de 
doentes com patologia respiratória) ou se é vantajoso refletir sobre critérios clínicos que permitam 
selecionar os doentes que mais beneficiam destes testes. Futuros estudos poderão avaliar concretamente o 
impacto do uso deste teste no outcome clínico do doente.  
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infeções eram resistentes à associação Ceftazidima/avibactam recentemente introduzido no tratamento de 
infeções por bacilos Gram negativos multirresistentes. 
Observou-se uma ligeira prevalência de infeção/colonização no sexo masculino com 358 casos (53%) em 
relação ao sexo feminino que registou 321 casos (47%). A faixa etária com maior incidência situou-se acima 
dos 80 anos com 307 casos (45%), no entanto os casos variaram entre os 11 e os 99 anos. 
Conclusões 
A deteção precoce dos doentes colonizados/infetados por ERC e a identificação rápida das carbapenemases, 
é de extrema importância na contenção da disseminação destas estirpes e na orientação de uma terapêutica 
antimicrobiana adequada desde o início da infeção, reduzindo o tempo de exposição a antibióticos de largo 
espetro e atrasos no tratamento, ao qual se associa o aumento da morbilidade e mortalidade, em especial 
em infeções hospitalares. 
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Título: AVALIAÇÃO DO SISTEMA POINT-OF-CARE FLASH DX NA DETEÇÃO DE SARS-COV-2, INFLUENZA A/B E 
VSR: ESTUDO PILOTO 
  
Instituição: SYNLAB Lisboa, Portugal 
Autor do trabalho: Susana Bandarra; FÁTIMA GIL; CÉLIA NETO; LURDES MONTEIRO; LAURA BRUM 
  
Introdução: Os vírus influenza A/B (Gripe A/B), sincicial respiratório (VSR) e coronavírus SARS-CoV-2 (CoV-2) 
partilham vias de transmissão semelhantes, tais como o contacto próximo, gotículas respiratórias e 
superfícies contaminadas e são os principais responsáveis por infeções do trato respiratório, principalmente 
nos meses de inverno. Os sintomas de doença respiratória para estes vírus são muitas vezes semelhantes 
e/ou sobreponíveis, dificultando ou mesmo tornando impossível a diferenciação entre eles apenas por 
observação clínica o que pode ter implicações em termos de diagnóstico, tratamento e transmissão dentro e 
fora do meio hospitalar. Em algumas situações, tal como os serviços de emergência, o diagnóstico rápido e 
diferencial destes agentes patogénicos é crucial para a gestão adequada dos doentes.      
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de um dos mais recentes sistemas 
disponíveis no mercado, sistema FlashDx-1000-E com o teste SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV como uma possível 
solução de diagnóstico rápido.  
Métodos: 47 amostras clínicas (exsudados nasofaríngeos) de indivíduos suspeitos de infeção respiratória 
viral, recebidas no nosso laboratório para o diagnóstico de vírus respiratórios e 3 controlos de qualidade 
externa foram testadas em simultâneo com o teste rápido SARS-CoV-2/FluA/FluB (rapid multiplexed nucleic 
acid microarray-qPCR test) no equipamento FlashDx-1000-E (GLSMED TRADE, SA) e o método PCR em tempo 
real multiplex em uso no laboratório. Tal como o nome indica, este teste permite a deteção e diferenciação 
da presença de RNA de SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e VSR. Os resultados obtidos foram comparados 
com os resultados obtidos pelo teste habitualmente utilizado no laboratório para o diagnóstico de infeções 
respiratórias.    
Resultados: Os resultados obtidos mostraram uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 100% 
para todos os parâmetros avaliados. Além disso, as 3 amostras de controlo externo da qualidade 
apresentaram 100% de concordância com a avaliação externa da qualidade (AEQ).      
Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo piloto demonstram que o sistema FlashDx-1000-E com o 
teste SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV apresenta um elevado desempenho para todos os parâmetros analisados. 
A testagem de um maior número de amostras e outros painéis irá permitir obter dados mais robustos e 
reforçar as vantagens deste sistema. Entre elas, o facto de ser fácil de utilizar e permitir de forma rápida a 
deteção molecular simultânea dos principais vírus respiratórios da época sazonal que se avizinha.  
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Título: ANTIGÉNIO URINÁRIO NO DIAGNÓSTICO DE INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS 
  
Instituição: Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães  
Autor do trabalho: Gonçalo Torres 
Co-Autor do trabalho: HERMÍNIA MARQUES; PAULA MOTA  
  
Introdução:  
As infeções respiratórias constituem uma das principais causas de internamento e de morte a nível mundial. 
O teste de antígeno urinário é cada vez mais utilizado para diagnóstico de várias infeções respiratórias 
significativas, particularmente Legionella pneumophila (quando positivo num doente com pneumonia 
confirma o diagnóstico de doença dos legionários) e Streptococcus pneumoniae. Este tipo de teste baseia-se 
na deteção de antígenios libertados por estes microrganismos no rim e excretados na urina. Os antígenos 
são então detectados por meio de um teste imunocromatográfico. Este método permite que uma amostra 
colhida de forma não invasiva forneça rapidamente informação diagnóstica sobre uma infeção respiratória 
independentemente da colheita de amostras de forma invasiva (hemoculturas, e aspirados de secreções por 
exemplo). 
Objetivos:  
Estudo descritivo retrospectivo com base na análise dos resultados de diagnóstico laboratorial de Legionella 
pneumophila e Streptococcus pneumoniae num serviço de Patologia Clínica hospitalar. 
Material e Métodos:  
Foram incluídos todos os testes realizados durante um período de 3 anos (entre 01/01/2019 e 31/12/2021). 
A pesquisa do antigénio foi efetuada através do teste rápido imunocromatográfico Immuview da SSI 
Diagnostica®. Resultados positivos foram posteriormente confirmados através do teste de imunoflurescência 
Standard F Ag FIA® 
Resultados:  
Foram realizados 5010 testes de antigénio urinário de Legionella e Streptococcus pneumoniae. Dos testados, 
53% eram doentes do sexo masculino. A idade média dos testados foi de 72.3 anos. A grande maioria dos 
testes foi pedido pelo Serviço de Medicina Interna (92.5%). Analisando a origem dos pedidos, 32.4% foram 
solicitados em contexto de Internamento e 67.5% na Urgência pré internamento (apenas 0.1% através da 
Consulta Externa). O volume de pedidos foi relativamente estável ao longo dos 3 anos analisados (1584 em 
2019; 1847 em 2020 e 1579 em 2021). A taxa de positividade do antigénio Legionella foi de 0.5% (26 testes) 
e a de antigénio Streptococcus pneumoniae foi de 5.7% (284 casos).  
Conclusão:  
Atualmente uma parte significativa das pneumonias permanece sem diagnóstico etiológico devido às 
limitações dos métodos tradicionais de microbiologia (afetados pela má qualidade das colheitas de 
expetoração e por estas serem realizadas após a primeira toma de antibiótico). Vários artigos reforçam a 
importância do uso de testes rápido de antigénio urinário por estes permitirem que mais precocemente o 
doente seja tratado com antibioterapia dirigida reduzindo tempos de internamento e resistências 
antibióticas. A rapidez do diagnóstico no caso da doença dos legionários é parte essencial da estratégia de 
vigilância epidemiológica e controlo de infeção em caso de surtos. Limitações destes testes incluem o facto 
de apenas detetarem o serogrupo 1 da legionella (responsável por 80-95% da totalidade dos casos).  Os 
resultados falsos positivos (por infeção prévia ou vacina pneumocócica) constituem outra das desvantagens. 
Alternativas incluem testes de biologia molecular. Analisando a baixa taxa de positividade encontrada neste 
estudo, é importante refletir se este tipo de testes deve ser realizado em larga escala (como rastreio de 
doentes com patologia respiratória) ou se é vantajoso refletir sobre critérios clínicos que permitam 
selecionar os doentes que mais beneficiam destes testes. Futuros estudos poderão avaliar concretamente o 
impacto do uso deste teste no outcome clínico do doente.  
 
 
Número: PC_22  
Título: 5 ANOS DE DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA NUM LABORATÓRIO HOSPITALAR 
  
Instituição: Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães  
Autor do trabalho: Gonçalo Torres 
Co-Autor do trabalho: HERMÍNIA MARQUES; PAULA MOTA 
  
Introdução:  
A Malária é uma doença infeciosa parasitária do sangue, provocada por um protozoário do género 
plasmodium. Este parasita é transmitido através da picada de um mosquito (do género Anopheles). Existem 
cinco espécies de Plasmodium que podem infetar os seres humanos: Plasmodium falciparum, Plasmodium 
vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae e Plasmodium knowlesi. A malária é endémica em regiões 
tropicais e subtropicais de África, Ásia, América Central e América do Sul. Os casos reportados em Portugal 
na atualidade têm origem externa, no entanto, a presença do vetor em território nacional aliado às 
alterações climáticas aumenta o risco de casos endémicos no futuro. A malária deve ser precocemente 
diagnosticada visto que, quando não tratada, pode ser rapidamente fatal. Assim, os laboratórios devem 
disponibilizar pesquisa de hemoparasitas 24 horas por dia. O diagnóstico de malária é realizado com recurso 
a teste rápido de antigénio e posteriormente confirmado através de observação microscópica do esfregaço 
de sangue do doente.  
Objetivos:  
Estudo descritivo retrospectivo com base na análise dos resultados de diagnóstico laboratorial de Malária 
num serviço de Patologia Clínica hospitalar. 
Material e Métodos:  
Foram incluídos todos os testes realizados durante um período de 5 anos (entre 01/01/2017 e 31/12/2021). 
A pesquisa do hemoparasita foi efetuada através do teste qualitativo imunocromatográfico de deteção de 
antigénio de Plasmodium (Falciparum, Vivax, Ovale ou Malaria) no sangue (BinaxNow Malaria®). O teste visa 
o antigénio da proteína II rica em histidina (HRPII) específico do Plasmodium falciparum (P.f.) e um antigénio 
Pan-malárico, comum a todas as quatro espécies da malária com capacidade para infetar os seres humanos. 
O resultado foi posteriormente comparado com a observação microscópica de esfregaço sanguíneo que, 
quando positiva, permite o cálculo da percentagem de eritrócitos parasitados (informação relevante para 
avaliação da resposta terapêutica do doente)  
Resultados:  
Foram realizadas 220 pesquisas de hemoparasita. Os homens corresponderam a 72% dos sujeitos testados. 
A média de idades foi de 50.5 anos. A maioria dos pedidos foi realizada pelo Serviço de Medicina Interna 
(68%). No que concerne à origem dos pedidos de pesquisa: 48% foram no contexto de internamento; 42.5% 
na urgência e 9.5% na consulta externa. O volume de pedidos foi regular ao longo dos anos com a exceção 
do ano de 2020 com apenas 28 pesquisas de hemoparasitas realizadas. Dos 220 testes antigénio realizados, 
36.8% foram positivos (80 testes positivos correspondentes a 23 doentes visto que o mesmo doente realiza 
vários testes ao longo do internamento para calcular o nível de parasitémia e assim avaliar prognóstico e 
eficácia terapêutica). A totalidade dos testes rápidos positivos detetaram Plasmodium Falciparum. A 
observação microscópica confirmou o resultado positivo em 53 destes casos (nas restantes 28 amostras não 
foram encontrados eritrócitos parasitados). A situação inversa (teste antigénio negativo e observação 
microscópica positiva) ocorreu por 2 vezes (2 casos de Plasmodium Knowlesi não detetável pelo teste 
rápido). Em 29 dos 53 doentes com microscopia positiva, a percentagem de eritrócitos parasitados foi 
inferior a 1%. O valor mais elevado de parasitémia registado foi de 30%.  
Conclusões:  
A análise estatística da testagem laboratorial de malária possibilita conhecer melhor o contexto de 
diagnóstico desta doença no meio hospitalar. Um diagnóstico correto e precoce viabiliza não apenas um 
tratamento mais eficaz como reduz o aparecimento de resistências à terapêutica. O diagnóstico da malária 
através dos métodos microscópicos tradicionais pode ser difícil e exige uma microscopia precisa e 
meticulosa bem como a interpretação de um técnico experiente. Os testes rápidos permitem a deteção dos 
parasitas da malária e a diferenciação do Plasmodium falciparum de uma forma simples e rápida. 
 
Número: PC_23 
 
Título: CASE STUDY: ACHADO OCASIONAL DE CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS NA URINA NUM CONTEXTO 
DE PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 
  
Instituição: Unilabs Portugal 
Autor do trabalho: EDGAR MANUEL AMORIM ALVES BOTELHO MONIZ; CRISTINA ISABEL MARTINS DA SILVA 
Co-Autor do trabalho: JOÃO PEDRO CUNHA RAMOS;  SOFIA AMORIM ALVES BOTELHO MONIZ 
  
Introdução 
O Cryptococcus neoformans é uma levedura com uma cápsula polissacarídica largamente distribuída no solo 
e nas fezes de pombo. É um oportunista, sendo os locais mais comuns de infeção o sistema nervoso central e 
o trato respiratório. A criptococúria tem sido sugerida pela literatura como um potencial indicador precoce 
de doença disseminada.  
Objetivos 
Fazemos neste poster a descrição e discussão clinico-laboratorial de um achado de criptococúria num 
homem HIV negativo. 
Apresentação do caso 
Homem de 69 anos com antecedentes pessoais de doença hepática crónica complicada, doença renal 
crónica estadio 3A, e neoplasia pulmonar epidermoide – Estadio IA (T1N0M0), apresenta-se no Serviço de 
Urgência (SU) com quadro de dispneia em repouso com 4 dias de evolução e febre. Sem tosse, dor torácica, 
queixas urinárias, cefaleias ou outras queixas do âmbito neurológico. Tinha iniciado prednisolona 2 dias 
antes.  
Exame objetivo: Mau estado geral, emagrecido. Na auscultação pulmonar, murmúrio vesicular globalmente 
diminuído, sem ruídos adventícios. Sem outras alterações relevantes. SatO2 de 95%. Analiticamente: ligeira 
anemia, sem alterações leucocitárias, trombocitopenia de 56 x10^9/L, PCR 117,8 mg/dl e quadro de acidose 
respiratória moderada. Antigénios urinários de Streptococcus pneumoniae e Legionella pneumophila 
negativos. Imagiologicamente: Raio x do tórax com reforço hilar bilateral; TAC torácico com padrão em vidro 
despolido, derrame pleural bilateral e área de consolidação. 2 nódulos espiculados no lobo superior direito 
com 1-3 cm.  
É internado por pneumonia adquirida na comunidade com insuficiência respiratória tipo 1, sendo medicado 
com Piperacilina/Tazobactam (TZP). Colheu sangue, urina e secreções brônquicas (SB) para exame 
bacteriológico. No exame sumário de urina presença de 55 leucócitos/µl e 94 eritrócitos/µl.  
Ao 3º dia de internamento é isolado Citrobacter freundii da hemocultura com suscetibilidade à TZP. 
Inesperadamente da urina é isolado o microrganismo Cryptococcus neoformans com um crescimento >10^5 
CFU/ml, tendo sido reportado imediatamente. As SB revelaram-se não valorizáveis. 
A partir desta data foi-nos impossível obter mais informação clínica. O doente faleceu ao 12º dia de 
internamento. 
Discussão 
A criptococose isolada tem raras referências na literatura. Neste caso em particular, desconhecemos a 
realização de exames de diagnóstico que poderiam ter auxiliado no esclarecimento do tipo de infeção: 
isolada ou sistémica. No entanto, existem relatos que indicam o pulmão e sistema nervoso central como 
únicos locais anatómicos suscetíveis de infeção isolada, sendo os restantes decorrentes de disseminação por 
via hematogénica.  
O facto da apresentação clínica ser bastante variável, podendo os sintomas desenvolverem-se no curto 
prazo ou durante vários meses dificulta este diagnóstico. 
Nas hemoculturas não se verificou o crescimento deste microrganismo. No entanto uma punção lombar 
poderia ser bastante útil (tinta da china, pesquisa antigénica e de DNA, exame citológico, bioquímico e 
cultural). A pesquisa antigénica no sangue ajudaria na monitorização da doença. A TAC cerebral também 
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parasitas da malária e a diferenciação do Plasmodium falciparum de uma forma simples e rápida. 
 
Número: PC_23 
 
Título: CASE STUDY: ACHADO OCASIONAL DE CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS NA URINA NUM CONTEXTO 
DE PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 
  
Instituição: Unilabs Portugal 
Autor do trabalho: EDGAR MANUEL AMORIM ALVES BOTELHO MONIZ; CRISTINA ISABEL MARTINS DA SILVA 
Co-Autor do trabalho: JOÃO PEDRO CUNHA RAMOS;  SOFIA AMORIM ALVES BOTELHO MONIZ 
  
Introdução 
O Cryptococcus neoformans é uma levedura com uma cápsula polissacarídica largamente distribuída no solo 
e nas fezes de pombo. É um oportunista, sendo os locais mais comuns de infeção o sistema nervoso central e 
o trato respiratório. A criptococúria tem sido sugerida pela literatura como um potencial indicador precoce 
de doença disseminada.  
Objetivos 
Fazemos neste poster a descrição e discussão clinico-laboratorial de um achado de criptococúria num 
homem HIV negativo. 
Apresentação do caso 
Homem de 69 anos com antecedentes pessoais de doença hepática crónica complicada, doença renal 
crónica estadio 3A, e neoplasia pulmonar epidermoide – Estadio IA (T1N0M0), apresenta-se no Serviço de 
Urgência (SU) com quadro de dispneia em repouso com 4 dias de evolução e febre. Sem tosse, dor torácica, 
queixas urinárias, cefaleias ou outras queixas do âmbito neurológico. Tinha iniciado prednisolona 2 dias 
antes.  
Exame objetivo: Mau estado geral, emagrecido. Na auscultação pulmonar, murmúrio vesicular globalmente 
diminuído, sem ruídos adventícios. Sem outras alterações relevantes. SatO2 de 95%. Analiticamente: ligeira 
anemia, sem alterações leucocitárias, trombocitopenia de 56 x10^9/L, PCR 117,8 mg/dl e quadro de acidose 
respiratória moderada. Antigénios urinários de Streptococcus pneumoniae e Legionella pneumophila 
negativos. Imagiologicamente: Raio x do tórax com reforço hilar bilateral; TAC torácico com padrão em vidro 
despolido, derrame pleural bilateral e área de consolidação. 2 nódulos espiculados no lobo superior direito 
com 1-3 cm.  
É internado por pneumonia adquirida na comunidade com insuficiência respiratória tipo 1, sendo medicado 
com Piperacilina/Tazobactam (TZP). Colheu sangue, urina e secreções brônquicas (SB) para exame 
bacteriológico. No exame sumário de urina presença de 55 leucócitos/µl e 94 eritrócitos/µl.  
Ao 3º dia de internamento é isolado Citrobacter freundii da hemocultura com suscetibilidade à TZP. 
Inesperadamente da urina é isolado o microrganismo Cryptococcus neoformans com um crescimento >10^5 
CFU/ml, tendo sido reportado imediatamente. As SB revelaram-se não valorizáveis. 
A partir desta data foi-nos impossível obter mais informação clínica. O doente faleceu ao 12º dia de 
internamento. 
Discussão 
A criptococose isolada tem raras referências na literatura. Neste caso em particular, desconhecemos a 
realização de exames de diagnóstico que poderiam ter auxiliado no esclarecimento do tipo de infeção: 
isolada ou sistémica. No entanto, existem relatos que indicam o pulmão e sistema nervoso central como 
únicos locais anatómicos suscetíveis de infeção isolada, sendo os restantes decorrentes de disseminação por 
via hematogénica.  
O facto da apresentação clínica ser bastante variável, podendo os sintomas desenvolverem-se no curto 
prazo ou durante vários meses dificulta este diagnóstico. 
Nas hemoculturas não se verificou o crescimento deste microrganismo. No entanto uma punção lombar 
poderia ser bastante útil (tinta da china, pesquisa antigénica e de DNA, exame citológico, bioquímico e 
cultural). A pesquisa antigénica no sangue ajudaria na monitorização da doença. A TAC cerebral também 



25

VIII CONGRESSO 
CIENTÍFICO

ABSTRACTS

seria importante, assim como o exame micológico das SB e do líquido pleural. O estado imunológico do 
doente é indeterminado, sendo que os antecedentes de neoplasia pulmonar e potenciais fármacos 
imunossupressores favoreceriam o aparecimento da infeção. O facto de ter utilizado corticóides nos dias 
anteriores não nos parece suficiente para fator desencadeador, uma vez que foi de curta duração. 
Um aspeto fundamental, ao qual não conseguimos ter certezas, é o da relevância da infeção por 
Cryptococcus neoformans no quadro clínico do doente, nomeadamente no desfecho com o seu óbito. 
Desconhecemos se terá sido instituída terapêutica adequada, e qual o impacto na sobrevida do doente. 
Conclusão 
Este caso mostra como um achado inesperado poderia ter influência no diagnóstico e tratamento de um 
determinado quadro clínico. 
Fica reforçada a importância de uma maior colaboração entre a equipa clínica e o laboratório de 
microbiologia, no sentido de se alcançar um melhor diagnóstico e tratamento. 
 
Número: PC_24 
 
Título: CASE STUDY: KLEBSIELLA PNEUMONIAE MDR PRODUTORA DE MAIS DO QUE UMA 
CARBAPENEMASE: UMA REALIDADE CRESCENTE? 
  
Instituição: Unilabs Portugal 
Autor do trabalho: ANDREIA ISABEL NEVES DIAS SANTOS; EDGAR MANUEL AMORIM ALVES BOTELHO MONIZ 
Co-Autor do trabalho: ANDREA MARIA GONÇALVES AFONSO; MAFALDA MARQUES CIRNE MACHADO 
CARVALHO; MARGARIDA ALDORA MENDES MOREIRA; CRISTINA ISABEL MARTINS DA SILVA; SOFIA AMORIM 
ALVES BOTELHO MONIZ; JOÃO PEDRO CUNHA RAMOS 
   
Introdução 
Os carbapenemos são fármacos antimicrobianos que pertencem à classe dos beta-lactâmicos que 
apresentam um largo espetro de ação, incluindo ação contra bacilos de Gram negativo produtores de beta-
lactamases de espetro alargado (ESBL). 
Os mecanismos de resistência aos carbapenemos, nas bactérias de Gram negativo, incluem a produção de 
carbapenemases, diminuição da permeabilidade da membrana externa, expressão aumentada de bombas 
de efluxo ou a combinação de vários destes mecanismos. 
Os mecanismos de resistência que envolvem enzimas são considerados os de maior importância clínica na 
resistência aos Carbapenemos.  Estas, hidrolisam a maioria ou a totalidade dos beta-lactâmicos, 
aumentando as suas concentrações inibitórias mínimas(CIM). Os genes que as codificam têm também a 
capacidade de transferência horizontal da resistência por intermédio de plasmídeos ou transposões, estando 
muitas vezes associados a outros genes que codificam resistência a outras classes de antibióticos. 
As estirpes de Enterobacterales resistentes aos carbapenemos (ERC) são habitualmente portadores de 
apenas uma carbapenemase.  
Apresentamos de seguida um caso em que foi isolada uma estirpe de Klebsiella pneumoniae produtora de 
duas carbapenemases – KPC e OXA-48 – numa urocultura. 
Objetivo 
Abordar o contexto atual da multirresistência, particularmente de uma realidade crescente: as bactérias 
produtoras de mais do que um tipo de carbapenemases.  
Apresentação 
Uma urina de um homem de 70 anos de idade foi inoculada em meio de cultura CLED com sementeira semi-
quantitativa com ansa de 1µl. Foi efetuado o sedimento urinário por citometria de fluxo (Sysmex®), tendo-se 
verificado a presença de 182 leucócitos/µl. Após 18 horas de incubação a 36ºC ± 1ºC, foi isolado um bacilo 
de Gram negativo, Klebsiella pneumoniae, identificado por espectrometria de massa MALDI-TOF (Bruker® 
Matrix Assisted Laser Desorpion/ Ionisation). 
O antibiograma foi efetuado por microdiluição no MicroScan WalkAway 96 Plus (Beckman Coulter®), revelou 
a presença de uma estirpe resistente a todos os carbapenemos testados (ertapenem, meropenem e 



26

VIII CONGRESSO 
CIENTÍFICO

ABSTRACTS

órgãos sólidos. 
A Nocardia cyriacigeorgica e algumas espécies de Aspergillus spp podem provocar infeção pulmonar, sendo 
os relatos desta co-infeção raros na literatura. 
Objetivo 
Abordagem e valorização laboratorial da identificação de Nocardia spp e de Aspergillus spp em paciente 
imunodeprimido. 
Apresentação 
Doente de sexo feminino, 45 anos, apresenta requisição médica para estudo bacteriológico e micológico de 
secreções brônquicas por tosse persistente.  
A amostra foi inoculada em Gelose de sangue, Gelose de chocolate, Macconkey e Sabouraud, sendo as 
placas incubadas a 36±1ºC. Em paralelo prepararam-se lâminas do produto coradas pelo método de Gram e 
Auramina.  
 
Ao microscópio ótico, na coloração de Gram observaram-se filamentos ramificados de bactérias de Gram-
positivo e na coloração de Auramina, estruturas com fraca fluorescência.  De seguida foi realizada a 
coloração de Ziehl-Neelsen, na qual se observaram algumas formas de bacilos álcool-ácido resistentes. 
Após 72 horas de incubação, isolaram-se abundantes colónias rugosas de cor branca, a partir da Gelose de 
sangue e da Gelose de chocolate.  A identificação do microganismo  foi obtida por espectometria de massa 
MALDI-TOF (Matrix Assisterd Laser Desorpion/Ionisation – BRUKER®), correspondendo à espécie Nocardia 
cyriacigeorgica. 
Do meio de Sabouraud, após 72 horas de incubação, observou-se o crescimento de um fungo filamentoso, 
sugestivo de um Aspergillus spp. Realizou-se um exame a fresco com azul de lactofenol, confirmando-se a 
impressão inicial. 
Não foi realizado estudo de suscetibilidade aos antimicrobianos para nenhum dos microrganismos isolados. 
Discussão 
A incidência das infeções por Nocardia spp e Aspergillus spp está a aumentar devido a uma crescente 
população imunodeprimida, envelhecida e com comorbilidades, estando envolvidos diversos fatores 
genéticos e ambientais. Assim sendo, as amostras clínicas desta são cada vez maiores, devendo os 
laboratórios estar alerta para microrganismos pouco usuais e pouco relevantes num contexto diferente.  
A informação clínica é fundamental, assim como o diálogo clínico-laboratorial, numa perspetiva da correta 
valorização destes microrganismos. Ainda mais assim é, quando nos surgem dois agentes pouco frequentes 
numa mesma amostra, como no caso apresentado. 
De facto, a identificação precisa e oportuna de Nocardiae, é importante porque o potencial patogénico e a 
identificação da espécie fornecem um guia critico para os clínicos na escolha da terapia a utilizar. 
Conclusão 
A valorização de patógenos raros em pacientes imunodeprimidos com sintomas inespecíficos deve ser 
considerada. O diagnóstico precoce é essencial para a diminuição da morbilidade e mortalidade associadas, 
muito por conta da instituição da terapêutica clínica adequada.  
A identificação de uma co-infeção por estes dois agentes indicia a necessidade de estudos adicionais, 
nomeadamente de estudos de avaliação do estado imunológico base do paciente.   
 
 

OUTROS TEMAS   
 

Número: PC_26 
 
Título: IMPORTÂNCIA DA ELETROFORESE SÉRICA NO DIAGNÓSTICO DA BISALBUMINÉMIA. 
  
Instituição: Unilabs 
Autor do trabalho: Carlos Vaz; ANTÓNIO PINTO 
  

imipenem). Para além dos carbapenemos, verificou-se resistência aos restantes beta-lactâmicos (exceção à 
associação ceftazidima/ avibactam), às quinolonas, aminoglicosídeos (excepto à amicacina) e ao 
cotrimoxazol. Após a execução do teste rápido imunocromatográfico (O.K.N.V.I RESIST -5 CORIS 
BioConcept®), detetou- se a presença de duas carbapenemases (KPC e OXA-48). 
Posteriormente, foi executado estudo molecular para confirmação do perfil multi-resistente do 
microrganismo por multiplex- PCR e Dot blot reverso automático (MDR Flow Chip Kit®), verificando-se os 
seguintes mecanismos de resistência: B-lactamases SHV, B-lactamases de espetro estendido CTX-M, 
carbapenemase KPC, carbapenemase OXA-48, gene de resistência às sulfonamidas (sul-2), gene de 
resistência às quinolonas ou fluoroquinolonas (qnrB). 
Discussão 
O aumento da incidência de microrganismos produtores de carbapenemases é um tema bastante alarmante 
para a comunidade médica, provocando dificuldades no tratamento de determinadas infeções, no controlo 
das infeções hospitalares e representando um grande problema de saúde pública.  
Na rotina clínica é difícil ter uma descrição tão detalhada dos mecanismos de resistência como os que aqui 
relatamos, só possível através de métodos moleculares. Desta maneira, torna-se mais fácil a interpretação 
de determinado fenótipo por meio do conhecimento do perfil genético bacteriano subjacente e até de 
possíveis evoluções fenotípicas que ocorrerão ou não dependendo da pressão antimicrobiana a que a 
bactéria é sujeita. 
A combinação de múltiplas carbapenemases num mesmo microrganismo da classe Enterobacterales só vem 
adicionar complexidade e dificuldade no tratamento de situações clínicas, devido à falta de armas 
terapêuticas adequadas.  
Conclusão 
É essencial a adoção de medidas de controlo de infeção, nomeadamente isolamento de doentes portadores 
destas bactérias, restrição do uso de determinados antibióticos e vigilância epidemiológica, numa tentativa 
de contenção desta “nova” epidemia do nosso tempo. 
 
 
Número: PC_25 
 
Título: CASE STUDY: CO-INFEÇÃO PULMONAR POR NOCARDIA CYRIACIGEORGICA E ASPERGILLUS SPP. EM 
DOENTE IMUNODEPRIMIDO   
  
Instituição: Unilabs Portugal 
Autor do trabalho: CRISTINA ISABEL MARTINS DA SILVA; EDGAR MANUEL AMORIM ALVES BOTELHO MONIZ 
Co-Autor do trabalho: CLARA DO CÉU SALGADO CORREIA; JOÃO PEDRO CUNHA RAMOS; SOFIA AMORIM 
ALVES BOTELHO MONIZ 
  
Introdução 
O género Nocardia pertence à ordem Actinomycetales, sendo constituído por bactérias aeróbias 
encontradas ubiquamente no solo e em habitats aquáticos. Estas são bactérias de Gram positivo ramificadas 
que se fragmentam em formas bacilares ou cocóides. São imóveis, aeróbias, não formadoras de esporos e 
catalase positivas. A nocardiose é uma infecção rara tipicamente oportunista, tendo 2/3 dos doentes algum 
grau de imunossupressão. Deste modo, surge com maior incidência em doentes com neoplasias do sistema 
reticuloendotelial, doenças pulmonares crónicas e, sobretudo, em situações que obrigam a corticoterapia 
prolongada. Pode manifestar-se de forma localizada ou disseminada, sendo a apresentação pulmonar e 
cutânea (micetoma) as formas localizadas mais frequentes.  
O termo "aspergilose" refere-se a doença devida a invasão pulmonar, infeção cutânea ou extrapulmonar 
causada por espécies de Aspergillus, mais comumente A. fumigatus, A. flavus, A. niger e A. terreus. O 
Aspergillus spp é omnipresente na natureza e a inalação dos seus conídios infeciosos é um evento frequente. 
A invasão tecidual é incomum e ocorre com maior frequência no contexto de imunossupressão associada à 
terapêutica de doença maligna hematológica, transplante de células hematopoiéticas ou transplante de 
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órgãos sólidos. 
A Nocardia cyriacigeorgica e algumas espécies de Aspergillus spp podem provocar infeção pulmonar, sendo 
os relatos desta co-infeção raros na literatura. 
Objetivo 
Abordagem e valorização laboratorial da identificação de Nocardia spp e de Aspergillus spp em paciente 
imunodeprimido. 
Apresentação 
Doente de sexo feminino, 45 anos, apresenta requisição médica para estudo bacteriológico e micológico de 
secreções brônquicas por tosse persistente.  
A amostra foi inoculada em Gelose de sangue, Gelose de chocolate, Macconkey e Sabouraud, sendo as 
placas incubadas a 36±1ºC. Em paralelo prepararam-se lâminas do produto coradas pelo método de Gram e 
Auramina.  
 
Ao microscópio ótico, na coloração de Gram observaram-se filamentos ramificados de bactérias de Gram-
positivo e na coloração de Auramina, estruturas com fraca fluorescência.  De seguida foi realizada a 
coloração de Ziehl-Neelsen, na qual se observaram algumas formas de bacilos álcool-ácido resistentes. 
Após 72 horas de incubação, isolaram-se abundantes colónias rugosas de cor branca, a partir da Gelose de 
sangue e da Gelose de chocolate.  A identificação do microganismo  foi obtida por espectometria de massa 
MALDI-TOF (Matrix Assisterd Laser Desorpion/Ionisation – BRUKER®), correspondendo à espécie Nocardia 
cyriacigeorgica. 
Do meio de Sabouraud, após 72 horas de incubação, observou-se o crescimento de um fungo filamentoso, 
sugestivo de um Aspergillus spp. Realizou-se um exame a fresco com azul de lactofenol, confirmando-se a 
impressão inicial. 
Não foi realizado estudo de suscetibilidade aos antimicrobianos para nenhum dos microrganismos isolados. 
Discussão 
A incidência das infeções por Nocardia spp e Aspergillus spp está a aumentar devido a uma crescente 
população imunodeprimida, envelhecida e com comorbilidades, estando envolvidos diversos fatores 
genéticos e ambientais. Assim sendo, as amostras clínicas desta são cada vez maiores, devendo os 
laboratórios estar alerta para microrganismos pouco usuais e pouco relevantes num contexto diferente.  
A informação clínica é fundamental, assim como o diálogo clínico-laboratorial, numa perspetiva da correta 
valorização destes microrganismos. Ainda mais assim é, quando nos surgem dois agentes pouco frequentes 
numa mesma amostra, como no caso apresentado. 
De facto, a identificação precisa e oportuna de Nocardiae, é importante porque o potencial patogénico e a 
identificação da espécie fornecem um guia critico para os clínicos na escolha da terapia a utilizar. 
Conclusão 
A valorização de patógenos raros em pacientes imunodeprimidos com sintomas inespecíficos deve ser 
considerada. O diagnóstico precoce é essencial para a diminuição da morbilidade e mortalidade associadas, 
muito por conta da instituição da terapêutica clínica adequada.  
A identificação de uma co-infeção por estes dois agentes indicia a necessidade de estudos adicionais, 
nomeadamente de estudos de avaliação do estado imunológico base do paciente.   
 
 

OUTROS TEMAS   
 

Número: PC_26 
 
Título: IMPORTÂNCIA DA ELETROFORESE SÉRICA NO DIAGNÓSTICO DA BISALBUMINÉMIA. 
  
Instituição: Unilabs 
Autor do trabalho: Carlos Vaz; ANTÓNIO PINTO 
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Introdução: A albumina é a proteína mais abundante do organismo, composta por 585 aminoácidos, 
sintetizada pelas células do parênquima hepático. É a principal proteína do compartimento circulatório do 
organismo, desempenha um papel fundamental na manutenção da pressão oncótica intravascular e no 
transporte de muitas substâncias endógenas e exógenas, como ácidos gordos livres, bilirrubina, cálcio, 
hormonas esteroides tireoidianas, fármacos e compostos contendo tiol. Foram relatadas 80 variantes 
genéticas da albumina.  
A bisalbuminémia constitui uma variação qualitativa da albumina e define-se pela coexistência no mesmo 
indivíduo de dois tipos de albumina sérica com mobilidade eletroforética diferente, o que traduz a presença 
de uma albumina plasmática normal e de uma albumina plasmática modificada. Existem duas formas: 
hereditária e permanente ou adquirida e transitória. Uma bisalbuminémia adquirida poderá apontar um 
processo patológico subjacente, fornecendo ao clínico um indicador para um possível diagnóstico.  
Caso Clínico: Mulher de 68 anos com obesidade, com antecedentes de neoplasia da mama esquerda em 
2002, (submetida a mastectomia, quimioterapia, radioterapia e hormonoterapia), com hipertensão arterial, 
dislipidemia, insuficiência venosa periférica com historial de tromboflebites, ligeiras alterações 
degenerativas da válvula mitral, quistos / nódulos da tiroide (coloides) e gastrite crónica e síndrome 
depressivo associado. Medicada com antidepressivo, diurético, anti-hipertensivo (bloqueador dos canais de 
cálcio), estatina, protetor gástrico e vitamina D3. 
Resultados: Eletroforese das proteínas séricas com uma albumina dentro dos valores normais, 61,6%, 4,95 
g/dL (3,75 – 5,01) com dois tipos de albumina sérica com mobilidade eletroforética diferente. Repete 
passado um mês a eletroforese das proteínas mantendo os dois picos na fração da albumina, confirmando a 
bisalbuminémia.   
Conclusões: Neste caso, não é possível identificar a origem desta observação, já que não temos acesso a 
resultados anteriores de eletroforese das proteínas, nem a uma história familiar. A polimedicação 
decorrente da diversidade de patologias presentes pode ser a causa, conforme já referido. O laboratório tem 
um papel importante, porque evidência uma situação que é impossível de identificar de outra forma, 
deixando ao clínico um sinal que pode ser um indicador de patologia.  
 
 
Número: PC_27 
 
Título: A INFLUÊNCIA DA MUTAÇÃO JAK2 V617F E OUTROS FATORES DE RISCO EM EVENTOS 
TROMBOEMBÓLICOS 
  
Instituição: Serviço Patologia Clínica Centro Hospitalar Médio Tejo 
Autor do trabalho: SANDRA MONTEIRO1; RUI FIGUEIREDO1  
Co-Autor do trabalho: MOHSEN ROSTAMI; CARLOS CORTES1 
  
Introdução: A presença da mutação V617F no exão 14 do gene Jak2 (janus kinases) tem sido associada aos 
síndromes mieloproliferativos mielofibrose idiopática, policitémia vera e trombocitémia essencial, este 
últimos frequentemente relacionado com episódios tromboembólicos, causa major de morbilidade e mesmo 
mortalidade nestes doentes. Este papel é possivelmente decorrente da activação leucocitária e proliferação 
mielóide. 
A associação de episódios trombóticos com a mutação Jak2 V617F na ausência de fenótipo associado tal 
como eritrocitose ou trombocitose pode ser eventualmente resultante de um efeito ativador, mediado pela 
mutação.  
Objectivo: Procurar estabelecer uma relação entre mutação Jak2 V617F, o fenótipo de síndromes 
mieloproliferativos e a incidência de episódios tromboembólicos.  
Métodos: Foram estudados no Serviço de Patologia Clínica 76 doentes com pedido de pesquisa da mutação 
Jak2, num período de 1 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2022. A pesquisa da mutação Jak2 V617F foi 
efetuada por RT-PCR, no CFX-96 (BioRad). Foram registados os dados demográficos e clínicos, assim como a 
apresentação de fatores de risco preponderante de eventos trombóticos, como a presença de mutação Jak2 
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V617F, trombocitose, eritrocitose, hipertensão arterial (HTA) e hábitos tabágicos. 
Resultados: Do total dos doentes integrados no estudo 48 (63%) eram do sexo masculino. A mutação Jak 2 
detetada em 21 doentes (27%), dos quais 11 (52%) eram mulheres. Foram reportados 23 (34%) doentes com 
eventos trombóticos, sendo a maioria em homens [15 (65%)]. Destes doentes, 16 (70%) apresentavam HTA, 
11 (47%) apresentavam a mutação Jak2, dos quais, 11 (52%) apresentavam trombocitose. 
Apenas um dos doentes com eventos trombóticos apresentava todos os fatores de risco. Sete doentes (33%) 
apresentavam trombocitose e eram portadores da mutação Jak 2. Onze doentes (52%), portadores da 
mutação Jak2, apresentavam eritrocitose. 
Por outro lado, dos 44 doentes (57%) sem eventos trombóticos reportados, 20 (45%) tinham HTA, 10 (23%) 
apresentavam a mutação Jak2, 9 (20%) eram fumadores, 7 doentes (16%) tinham trombocitose e 13 (30%) 
eritrocitose. Apenas 5 (11%) doentes tinham em simultâneo a mutação Jak 2 e trombocitose e/ou 
eritrocitose. 
Conclusões: A maioria dos doentes que sofreram eventos tromboembólicos apresentava a mutação Jak2 
V617F. 
No nosso estudo a trombocitose parece ser um fator de maior relevância no outcome dos doentes com a 
mutação. Neste estudo, consideramos 5 doentes com risco acrescido de ocorrência de evento trombótico, 
sendo de particular relevância o controlo futuro de fatores predisponentes associados ao estilo de vida 
(tabagismo e HTA). 
A mutação Jak2 e as contagens celulares, principalmente de plaquetas deverão ser monitorizadas de forma 
rotineira, embora esta relação permaneça ainda um pouco controversa. 
 
Bibliografia: Tetsuro Yokokawa, Tomofumi Misaka, Yusuke Kimishima, Kento Wada, Keiji Minakawa, Koichi Sugimoto, Takafumi 
Ishida, Soji Morishita, Norio Komatsu, Kazuhiko Ikeda and Yasuchika Takeishi, Crucial role of hematopoietic JAK2 V617F in the 
development of aortic aneurysms  Haematologica 2021 Volume 106(7):1910-1922 
Arellano-Rodrigo E, Alvarez-Larrán A., Reverter JC, Villamor N, Colomer D, Cervantes F. Increased platelet and leukocyte activation as 
contributing mechanisms for thrombosis in essential thrombocythemia and correlation with the JAK2 mutational status. 
Haematologica 2006 
 
 
Número: PC_28 
 
Título: UTILIDADE DO ENSAIO HEVYLITE® NA IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS 
MONOCLONAIS. 
  
Instituição: Centro Hospitalar Tondela Viseu 
Autor do trabalho: Ana Maria Torres Simões; CATARINA DIAS 
Co-Autor do trabalho: SUSANA DIAS; GABRIELA REBELO; HELENA MORAIS; MÓNICA ALVES; JOANA COSTA;  
 JOSÉ ALVES; JORGE LOUREIRO 
  
Introdução: A gamapatia monoclonal de significado indeterminado, o mieloma múltiplo, a 
macroglobulinemia de Waldenstrӧm, e a amiloidose primária são doenças associadas a proteínas 
monoclonais (M) detetadas por eletroforese. 
A medição da proteína M é vital para estratificar o risco e seguir indivíduos com gamapatias monoclonais. A 
medição direta do pico da proteína M por eletroforese e medições imunoquímicas de isótipos específicos ou 
pares de cadeias leves livres (FLC), têm fornecido informação útil sobre a quantidade de proteína M. Apesar 
dos avanços técnicos, a medição real do pico de proteína M em si continua a ser um método subjetivo com 
medições da proteína M empobrecidas, mesmo até 2 g/dL de concentração ou que migram na região β. 
O imunoensaio Hevylite® identifica e quantifica isótipos individuais de cadeias pesadas e leves (HLC), por 
turbidimetria, (IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgMκ e IgMλ). Mede tanto a imunoglobulina envolvida (clonal) como a 
imunoglobulina não envolvida (não clonal). Esta medição dá informação útil sobre a proteína monoclonal e 
permite avaliar a imunossupressão do isótipo não envolvido, por exemplo IgGλ num doente IgGκ. 
Objetivos: foi nosso objetivo estudar a utilidade do ensaio Hevylite® (BindingSite) na identificação e 
quantificação de proteínas M, em comparação com a determinação anterior por imunotipagem utilizando a 



30

VIII CONGRESSO 
CIENTÍFICO

ABSTRACTS

metodologia de imunosubtração (ISUB). 
Material e métodos: foram avaliadas 72 amostras, tendo sido medida e quantificada a proteína M por ISUB. 
A turbidimetria foi utilizada para dosear as cadeias leves livres e os pares de imunoglobulina completa, estas 
últimas através do ensaio Hevylite®, identificando o isótipo da proteína M, e determinando os respetivos 
rácios. 
Resultados: com a metodologia de ISUB, identificámos 24 amostras como sendo do isótipo IgG, 23 IgA e 21 
IgM, identificando ainda 4 biclonais (IgGκ+IgAκ, IgGκ+IgMκ, IgGk+IgMλ, IgGλ+IgAλ). Destas 72 amostras, 53 
revelaram uma relação HLC alterada com o ensaio Hevylite®, sugerindo clonalidade. Comparando estes 
resultados com os obtidos por ISUB, observou-se um baixo coeficiente de correlação positiva (r = 0,6511) 
indicando uma falta de concordância entre os dois métodos. 
As amostras com isótipo IgG apresentaram com maior frequência uma razão IgGk/IgGλ dentro da 
normalidade, sugerindo uma sobrestimação por parte da ISUB na determinação da proteína M, com 28 
resultados positivos por ISUB contra 9 rácios alterados de HLC. Nas amostras com rácio HLC normal (19 
amostras), 10 apresentam um rácio FLC dentro da gama normal, sugerindo ausência de monoclonalidade. 
Todas as amostras com isótipo IgA revelaram uma relação HLC anormal, com exceção das amostras 
suspeitas de biclonalidade. 
No grupo de amostras de isótipo IgM, apenas uma não mostrou uma relação HLC anormal, contudo, duas 
amostras identificadas como IgMλ por ISUB, mostraram um resultado HLC sugerindo que a proteína M é do 
isótipo IgMk. 
Conclusões: A análise por ISUB resultou em taxas mais elevadas de deteção de proteína M isótipo IgG em 
comparação com as obtidas com o teste de Hevylite® e, subsequentemente, demonstrou que devolve mais 
falsos positivos. Por conseguinte, a ISUB provou ser uma ferramenta menos eficiente. Os nossos dados 
sugerem que a elevada taxa de falsos positivos por ISUB deve-se à elevada prevalência de pequenas 
distorções e imunoglobulinas policlonais que estão presentes na mesma posição que as proteínas que 
migram na região α-, β- ou β-γ, embora tenhamos experimentado muitas das mesmas vantagens descritas 
na literatura: automatização e tempo de resposta rápido. 
Igualmente, concluímos que o Hevylite® pode ser um instrumento muito útil na medição dos isótipos IgA e 
IgM, fornecendo informação aplicável sobre a supressão de imunoglobulinas não envolvidas. 
Finalmente, concluímos que a automação e o recurso ao ensaio Hevylite® (BindingSite) devolveram maior 
precisão e sensibilidade à identificação e quantificação da proteína M. 
 
 
Número: PC_29 
 
Título: COMPARAÇÃO DE MÉTODOS NO LABORATÓRIO CLÍNICO: QUANDO A CORRELAÇÃO NÃO BASTA. 
  
Instituição: Centro Hospitalar Tondela Viseu 
Autor do trabalho: Ana Maria Torres Simões 
Co-Autor do trabalho: SUSANA DIAS; GABRIELA REBELO; HELENA MORAIS; MÓNICA ALVES; JORGE 
LOUREIRO 
  
Introdução: A seleção do melhor instrumento para o laboratório é um facto muito importante na gestão 
laboratorial. Frequentemente, em laboratórios de Análises Clínicas, são efetuados estudos comparativos 
entre um método em estudo e um método estabelecido como referência para avaliar se as novas medições 
são comparáveis com as existentes. A utilização da análise de correlação é muito utilizada na literatura como 
método estatístico de primeira escolha para avaliar a comparabilidade entre dois métodos. No entanto, é de 
salientar que a análise de correlação é insuficiente para esse fim. A correlação fornece evidência para a 
relação linear, a associação, entre dois parâmetros independentes, mas não pode ser utilizada para detetar o 
bias proporcional ou constante entre duas séries de medições. Estando dois métodos em comparação, 
nenhum dos dois proporciona uma medição inequivocamente correta, por isso é pertinente avaliar o grau de 
concordância. Os gráficos de diferenças são utilizados com o objetivo de descrever a concordância entre dois 
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métodos de medição em estudos de comparação de métodos. Os gráficos de diferenças podem ser 
construídos de modo a que as diferenças, rácios ou percentagens entre os métodos sejam traçadas no eixo 
das ordenadas em relação à média dos métodos no eixo das abcissas (gráfico de Bland-Altman) ou as 
diferenças entre os métodos sejam traçadas no eixo das ordenadas em relação a um dos dois métodos no 
eixo das abcissas (gráfico de Krouwer). 
Objetivos: O nosso objetivo foi elaborar um protocolo experimental para comparação de métodos 
quantitativos procurando validar o método em avaliação através da comparação dos resultados obtidos a 
partir desse método e os resultados conseguidos através do método tomado como referência. Escolhemos 
os gráficos de diferenças, utilizando a análise de Bland-Altman, para o tratamento estatístico dos dados, 
recorrendo à literatura para definir o bias e os limites de concordância aceitáveis, atendendo à variação 
biológica da hormona eritropoietina (EPO). 
Material e métodos: Foi comparado o doseamento da EPO em 30 amostras, por quimioluminescência, nos 
equipamentos Immulite 2000 (Siemens) (IM2000) e Maglumi 800 (Isoder/Snibe) (MG800), calculando o 
coeficiente de correlação, a equação da recta e construindo o gráfico de Bland-Altman, com o software 
Microsoft Excel®. 
Resultados: O estudo apresentou um coeficiente de correlação de 0,9646 e a equação da recta: y=0,9128x-
0,0176, que, pela magnitude do coeficiente de correlação, sugere que os dois métodos apresentam uma 
forte associação positiva e o grau de dispersão das medições em relação à recta de regressão é baixo. A 
construção do gráfico de Bland-Altman devolveu um bias 1,6361 e um desvio padrão 3,8671. O bias é 
constante e não é significativo uma vez que a linha de igualdade se encontra dentro do intervalo de 
confiança (IC), onde se situam 95% das diferenças médias entre as medições, demonstrando boa 
concordância entre os métodos. Calculou-se ainda os limites superior e inferior de concordância (LCS, LCI), 
9,2157 e -5,9434, respetivamente. Observamos que a amplitude entre o LCS e LCI é pequena sugerindo que 
os métodos são comparáveis. A continuação dos cálculos permitiu conhecer os IC 95% para o bias (0,07 a 
3,20) e para os LCS (6,59 a 11,92) e LCI (-8,65 a -3,24). 
Conclusões: o protocolo elaborado mostrou ser uma ferramenta útil na mudança de metodologia / 
equipamento no doseamento do parâmetro teste. Verificamos não ser excessivamente trabalhoso ou 
moroso e observamos maior confiança aquando da decisão de mudança. O nosso estudo pecou pela falta de 
aquisição de conhecimento acerca da repetibilidade dos dois imunoensaios. No futuro, o protocolo deverá 
incluir a repetibilidade e um tamanho de amostra superior (≥40). 
Finalmente, concluímos que ambos os métodos são opções válidas para o doseamento da hormona EPO. 
 
 
 
Número: PC_30 
 
Título: SCC - COMPARAÇÃO DE MÉTODOS MAGLUMI 800 VS BRAHMS KRYPTOR. 
  
Instituição: Centro Hospitalar Tondela Viseu 
Autor do trabalho: Ana Maria Torres Simões 
Co-Autor do trabalho: SUSANA DIAS; GABRIELA REBELO; HELENA MORAIS; MÓNICA ALVES; JORGE 
LOUREIRO 
  
Introdução: O SCC é uma glicoproteína de superfície celular detetada nos epitélios escamosos. Encontra-se 
fundamentalmente associado ao carcinoma das células escamosas do colo do útero, carcinoma epidermóide 
do pulmão e tumores da cabeça e pescoço. Embora não seja um marcador precoce destes carcinomas, é 
importante no acompanhamento e monitorização da terapêutica, uma vez que existe uma boa correlação 
entre o valor estimado e o estádio da doença. 
A necessidade do laboratório em selecionar um novo equipamento para dosear o marcador SCC levou à 
escolha do imunoensaio por quimioluminescência em sandwich SCCA no Maglumi 800 (Isoder/SNIBE) 
(M800) como alternativa ao ensaio efetuado no BRAHMS SCC Kryptor (ThermoFiser Scientific) (BK) por Time 
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Resolved Amplified Cryptate Emission (TRACE). 
Um estudo comparativo envolve a análise estatística dos resultados. Gráficos de diferenças podem ser 
utilizados para levar a cabo estes ensaios, onde diferenças, rácios ou percentagens entre os métodos são 
traçadas no eixo das ordenadas em relação à média dos métodos no eixo das abcissas (gráficos de Bland-
Altman), para além da determinação do coeficiente de correlação e equação da recta. 
Objetivos: O nosso objetivo foi comparar os dois métodos utilizando a análise de Bland-Altman para o 
tratamento estatístico dos dados, recorrendo à literatura para definir o bias e os limites de concordância 
aceitáveis, atendendo à variação biológica do SCC. 
Material e métodos: Foi comparado o doseamento do marcador tumoral SCC em 64 amostras, obtidas de 
março a agosto 2022, calculando a repetibilidade, o coeficiente de correlação, a equação da recta e 
construindo o gráfico de diferenças (gráfico de Bland-Altman), utilizando o software Microsoft Excel®. 
Resultados: O estudo apresentou um coeficiente de correlação de 0,952 e a equação da recta: 
y=0,7698x+3,6552, demonstrando uma forte correlação positiva. 
Os intervalos de concentração variaram entre 0,458 – 100ng/mL (M800) e 0,10 - 144,7µg/L, sendo a 
diferença média entre os resultados -1,528 +/- 10,31ng/mL. 
A construção do gráfico de Bland-Altman devolveu um bias -1,528 e um desvio padrão 10,307. Calculou-se 
ainda os limites superior e inferior de concordância (LCS, LCI), 18,674 e -21,729, respetivamente. 
Continuando os cálculos, determinamos os intervalos de confiança (IC) para o bias (-3.679 a 0.624), LCS 
(14.947 a 22.401) e LCI (-25.457 a -18.003). Atendendo aos respetivos intervalos de referência, no M800, 31 
amostras (48,4%) apresentaram concentrações de SCC acima do intervalo de referência, enquanto no BK 
foram 16 amostras (25%), obtendo-se 23,4% de potencial discrepância na decisão clínica. 
Conclusões: o doseamento de SCC é essencial no seguimento de doentes com diversas doenças do foro 
oncológico. Atendendo ao bias descrito na literatura (13,3%), a diferença média entre os resultados foi 
notoriamente mais baixa no nosso estudo. O intervalo de confiança 95% do bias demonstra boa 
concordância entre os métodos, porém, uma vez que a amplitude entre o LCS e LCI é relativamente grande, 
há que rever a precisão aumentando o tamanho da amostra para estudar mais profundamente a precisão da 
comparação. Assim, deverá proceder-se à recolha de mais amostras e continuação do estudo. Apesar deste 
facto, podemos concluir que ambos os métodos revelaram ser opções válidas para o doseamento do 
marcador SCC. 
 
 
Número: PC_31 
 
Título: A IMUNOFIXAÇÃO URINÁRIA É NECESSÁRIA? 
  
Instituição: Serviço de Patologia Clínica, Hospital Garcia de Orta 
Autor do trabalho: Patrícia Mendes 
Co-Autor do trabalho: OLGA CARREIRA; SÓNIA NETO; RICARDO GUIMARÃES 
  
  
Introdução: As Gamapatias Monoclonais constituem um conjunto diversificado de patologias que se 
caracteriza pela proliferação clonal de plasmócitos com produção de imunoglobulina monoclonal 
(componente M). Para detecção deste componente e definição do tipo de proteína anormal secretada, a 
imunofixação urinária (uIFE) é recomendada por permitir aumentar a sensibilidade face a outras técnicas 
electroforéticas em soro. No entanto, o seu uso rotineiro na monitorização da doença representa um desafio 
para os laboratórios clínicos por se tratar de um método reconhecidamente moroso, com consumos 
relevantes de tempo e recursos laboratoriais. Assim, de acordo com os critérios do International Myeloma 
Working Group (IMWG) para doença mensurável, propomos um algoritmo que permite triar os doentes em 
que é relevante a realização desta análise, permitindo nos restantes casos dispensar a realização de exames 
complementares de diagnóstico adicionais. 
Métodos: Foi feita uma análise retrospectiva dos resultados laboratoriais de uIFE no período compreendido 
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entre 01/2017 a 01/2022. Foram seleccionados os doentes com 3 ou mais amostras de seguimento e, de 
entre estes, aqueles com patologia dos plasmócitos: Mieloma Múltiplo, Gamopatia Monoclonal de 
Significado Indeterminado, Plasmocitoma, Macroglobulinémia de Waldenström e S. de Poems. Num um 
total de 109 doentes, realizaram-se 406 uIFE, tendo estes resultados sido estatisticamente correlacionados 
com o algoritmo proposto: 1. Proteína total urinária (uPT) <200 mg/24h; 2. Cadeia leve livre envolvida (eCLL) 
<100 mg/L; Eletroforese sérica (sEF) normal (b1, b2 e g dentro dos valores de referência). 
Resultados: 120 dos resultados laboratoriais obedeceram ao algoritmo (protocolo positivo) dos quais 118 
apresentaram uIFE negativa, o que corresponde a um valor preditivo negativo de 98,3%. Com recurso a este 
protocolo, seria possível obviar a realização destas 118 uIFE (29% do total de uIFE). Ressalva-se que 2 dos 
doentes com protocolo positivo apresentaram uIFE positiva, o que corresponde a 1,7% dos doentes com 
doença mensurável na urina que não foram detectados pelo protocolo proposto. A análise destes 2 casos 
particulares revelou que ambos apresentavam valores limite àqueles definidos pelo protocolo (eCLL= 93,10 
mg/L- doente 1 e uPT= 199,5 mg/24h – doente 2). 
Conclusão: Os resultados obtidos mostram que a aplicação do protocolo proposto permite extrair 
informação dos resultados analíticos previamente disponíveis (uPT, eCLL e sEF) que são rápidos e/ou 
automatizados na prática diária do laboratório. Isto torna menos pertinente a realização de análises 
adicionais, nomeadamente no que diz respeito à uIFE. Em circunstâncias em que o protocolo é positivo, a 
vasta maioria dos doentes não apresenta doença mensurável na urina, sendo a uIFE dispensável por não 
acrescentar informação diagnóstica relevante.  
 
 
Número: PC_32 
 
Título: PSEUDOHIPERCALEMIA POR TROMBOCITOSE – DEMONSTRAÇÃO DE UM CASO CLÍNICO 
  
Instituição: Unilabs 
Autor do trabalho: Helena Oliveira 
Co-Autor do trabalho: FÁTIMA AFONSO; MAFALDA SILVA; SOFIA BOTELHO MONIZ; JOÃO PEDRO RAMOS; 
NUNO GONÇALVES 
   
Introdução: 
A hipercalemia é caraterizada pelo aumento dos níveis séricos de potássio e  geralmente ocorre na falência 
renal, insuficiência adrenal e rutura tecidual maciça,  como no trauma, rabdomiólise, hemólise acentuada e 
na síndrome de lise tumoral.  
A pseudohipercalemia ocorre quando há um aumento do potássio sérico, com níveis plasmáticos normais de 
potássio em simultâneo. Este fenómeno foi relatado pela primeira vez por Hartmann e Mellinkoff em 1955 
como um aumento acentuado dos níveis séricos de potássio na ausência de evidência clínica de desequilíbrio 
eletrolítico. Nestas situações, não há manifestações tóxicas de hipercalemia e não é necessário tratamento 
urgente, pois estes níveis elevados de potássio sérico não correspondem aos níveis de potássio plasmático in 
vivo. Considera-se estarmos perante uma situação de pseudohipercalemia quando o doseamento de 
potássio sérico ultrapassa o doseamento do potássio plasmático em mais de 0,4 mmol/L, na ausência de 
sintomas. 
O reconhecimento da pseudohipercalemia é essencial, pois previne um diagnóstico incorreto e um 
tratamento desnecessário. 
Objetivo: 
Demonstrar a importância da correlação dos dados clinico-laboratoriais na avaliação de resultados 
analíticos, a propósito de um caso de trombocitemia essencial e hipercalemia. 
Caso Clínico: 
Paciente do sexo feminino de 89 anos, seguida em consulta de hematologia clínica desde 2019 por suspeita 
de Síndrome Mieloproliferativo (SMP) com diagnóstico clínico definitivo em 2020 de trombocitemia 
essencial com mutação JAK 2 positiva.  
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No estudo analítico de seguimento destacava-se uma trombocitemia (1149x10^9 plaquetas/L) com 
hipercalemia (potássio sérico de 7,0 mmol/L). Valor de potássio obtido em amostra de soro e confirmado 
por duplo ensaio na mesma amostra. Sem outras alterações analíticas relevantes. Depois de descartada a 
existência de hemólise, foram requisitadas novas amostras para confirmar o valor de potássio em soro e 
plasma. Os valores de potássio obtidos foram de 7,1 mmol/L em soro e 5,3 mmol/L em plasma heparina lítio, 
verificando-se uma diferença superior a 0,4 mmol/L. Assumiu-se, então, pseudohipercalemia por 
trombocitose. 
Discussão: 
A pseudohipercalemia tem várias causas potenciais. A causa mais comum é a hemólise resultante do trauma 
mecânico durante a punção venosa, com libertação de potássio dos glóbulos vermelhos. Também está 
descrita em situações como trombocitemia , leucocitose e armazenamento inadequado das amostras.  
A trombocitemia é um dos mecanismos que pode levar à pseudohipercalemia em amostras de soro, devido à 
libertação de potássio durante a formação do coágulo in vitro resultado da desgranulação plaquetária. 
Desta forma, perante uma hipercalemia, é dever do laboratório descartar a presença de hemólise na 
amostra analisada, rever a história clínica do doente em busca de processos fisiológicos que justifiquem a 
alteração e não esquecer as possíveis interferências que possam ocorrer, principalmente na fase pré-
analítica. 
A libertação de resultados elevados de potássio é uma grande preocupação para os laboratórios clínicos, 
principalmente quando ocorre suspeita de pseudohipercalemia, uma vez que são inúmeras as variáveis pré-
analíticas que podem interferir neste doseamento. Além disso, os laboratórios devem adotar políticas para a 
comunicação de resultados críticos de potássio ao médico assistente, para tratamento imediato. 
 
 
Número: PC_33 
 
Título: PSEUDOHIPONATREMIA SECUNDÁRIA A HIPERCOLESTEROLEMIA – A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO 
  
Instituição: Unilabs 
Autor do trabalho: Helena Oliveira 
Co-Autor do trabalho: FÁTIMA AFONSO; MAFALDA SILVA; SOFIA BOTELHO MONIZ; JOÃO PEDRO RAMOS;   
NUNO GONÇALVES 
  
Introdução: 
A hiponatremia é um distúrbio metabólico causado por um desequilíbrio hidroeletrolítico definido por níveis 
de sódio sérico inferiores a 135 mmol/L. É uma entidade extremamente frequente, com uma prevalência na 
comunidade de aproximadamente 8%. Está associada a um aumento significativo da morbilidade e 
mortalidade, relacionadas quer com a hiponatremia em si, quer com o seu tratamento. 
A pseudohiponatremia é um artefacto laboratorial observado em doentes com hiperproteinemia ou 
hiperlipidemia (mais comumente na hipertrigliceridemia) quando o sódio sérico é medido por 
potenciometria indireta ou fotometria de chama. Os casos descritos na literatura associados a 
hipercolesterolemia são raros. 
Objetivos: 
Demonstrar a importância do uso da potenciometria direta em situações clínicas com aumento da fase 
sólida do plasma. 
Caso Clínico: 
Paciente do sexo feminino de 22 anos, com antecedentes de atresia biliar, que desenvolve um quadro 
colestático, apresentando os seguintes resultados laboratoriais: colesterol total de 1574 mg/dL, 
triglicerídeos de 442 mg/dL, aspartato aminotransferase (TGO) de 109 U/L, alanina aminotransferase (TGP) 
de 117 U/L, gama glutamil-transferase (GGT) de 1036 U/L, fosfatase alcalina de 1820 U/L, bilirrubina total de 
13.9 mg/dL, bilirrubina conjugada de 11.1 mg/dL. O valor de sódio obtido inicialmente por potenciometria 
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indireta (Atellica CH930) foi de 129 mmol/L e por potenciometria direta (RapidPoint 500) de 137 mmol/L. 
Discussão: 
A pseudohiponatremia surge quando uma diminuição dos níveis de sódio coexiste com uma osmolaridade 
plasmática normal e tem como principal causa o aumento da fase não aquosa do plasma (proteínas e 
lípidos). O doseamento do sódio sérico foi realizado por duas metodologias diferentes: potenciometria 
indireta e direta. Na potenciometria indireta a amostra é sujeita a uma pré-diluição automática tendo em 
conta uma estimativa pré-definida da fração fase aquosa/não aquosa do plasma. Como a fração aquosa 
plasmática se encontra reduzida, vamos ter uma diminuição artificial da medição do sódio. Na 
potenciometria direta, não existe uma pré-diluição e não ocorre este fenómeno.  
Este caso mostra uma associação entre pseudohiponatremia e hipercolesterolemia. Estando o fígado 
primariamente envolvido no metabolismo lipídico, é frequente a ocorrência de dislipidemia nas doenças 
colestáticas. Tipicamente apresentam colesterol total muito elevado devido à presença de uma lipoproteina 
atípica (LpX) e redução de recetores das c-LDL. 
Uma forma de distinguir a pseudohiponatremia da verdadeira hiponatremia é através da medição da 
osmolaridade plasmática, que estará dentro dos valores normais na pseudohiponatremia. Caso a medição da 
osmolaridade não esteja disponível (o que acontece em alguns laboratórios), a potenciometria direta poderá 
fornecer a verdadeira concentração do sódio sem ser influenciada pela quantidade de lípidos ou proteínas 
presentes no plasma. 
A história clínica, o exame físico e os exames complementares de diagnóstico são essenciais para identificar 
e classificar a hiponatremia, permitindo desta forma uma correta abordagem terapêutica, que poderá diferir 
consoante a causa. O reconhecimento da pseudohiponatremia, muitas vezes subdiagnosticada, é 
fundamental uma vez que esta entidade não requer tratamento.  
 
 
Número: PC_34 
 
Título: TRICOLEUCEMIA: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
  
Instituição: CHBM 
Autor do trabalho: Liliana Pereira 
Co-Autor do trabalho: SAMUEL RODRIGUES; BELA NOGUEIRA; MARIA JOÃO FERMISON; RITA PINTO 
  
Introdução 
A tricoleucemia é um linfoma não Hodgkin de células B. Esta patologia é mais frequente em indivíduos 
masculinos, de meia idade e o atraso no diagnóstico pode ter repercussões graves. 
Objetivo: Diagnosticar a tricoleucemia, com base em alterações hematológicas, citoquímicas e 
imunofenotípicas. 
Material e Métodos: 
Masculino, 42 anos, recorreu ao hospital por quadro de hipertensão arterial com a duração de 4h, num 
quadro clínico de Tetralogia de Fallot e sem alteração ao exame objectivo. 
Foram obtidos os seguintes valores no hemograma: Hb 14.0g/dL, leucócitos 6,10x10^9/L, neutrófilos 
1,7x10^9/L, linfócitos 2,0 x10^9/L, monócitos 2,3 x10^9/L, com alarme de monoblastos e trombocitopenia. 
O Patologista Clínico procedeu à observação do ESP para contagem diferencial de leucócitos: neutrófilos 
1,8x10^9/L, linfócitos 4,0 x10^9/L, monócitos 0,1 x10^9/L, eosinófilos 0,1 x10^9/L e apreciação da 
morfologia celular. Observou-se “Presença de células linfoides de núcleo vesicular e citoplasma com 
projeções citoplasmáticas (hairy cell leukemia?/ linfoma esplénico?)”. Dada a presença destas células e a 
monocitopénia, foram realizadas as colorações citoquímicas Fosfatase Ácida e sua inibição pelo tartarato: A 
adição de tartarato à reação inibe a normal atividade da fosfatase ácida, ficando os linfócitos sem coloração 
”red-Brown enzymes islands”. Nas células da tricoleucemia ocorre um processo de resistência à inibição pelo 
tartarato ficando os linfócitos patológicos marcados. 
Realizou-se imunofenotipagem em SP: “Detetaram-se 13% de células B maduras (CD19+, CD20+), com 
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restrição de cadeias leves Kappa; com marcadores positivos CD79b, CD200, CD11c, CD305, CD103, CD22. 
Sendo compatível com tricoleucemia.” 
Discussão 
O achado laboratorial mais frequente é a pancitopenia, no entanto isso não se verifica neste doente pela 
presença de Tetralogia de Fallot. A coloração citoquímica com resistência ao tartarato e a positividade para 
CD11c e CD103 descartaram o diagnóstico de LELV. Apesar do alarme de monoblastos não foram encontrada 
células imaturas. 
Conclusão 
Apesar do citograma não induzir a suspeita de tricoleucemia foi possível fazer o diagnóstico atempado. O 
diagnóstico de tricoleucemia tem em consideração a morfologia das células em SP, a citoquímica e a 
imunofenotipagem. 
  
Número: PC_35 
 
Título: VALIDAÇÃO INTERNA DE MÉTODO DE HPLC POR DETEÇÃO AMPEROMÉTRICA PARA DOSEAMENTO 
DA SEROTONINA EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL 
  
Instituição: Unilabs - Medicina Laboratorial Dr. Carlos da Silva Torres, SA 
Autor do trabalho: MARGARIDA OLIVEIRA 
Co-Autor do trabalho: JOÃO RAMOS; MANUEL CARVALHO; SOFIA MONIZ; MARIA CORTEZ; CARINA MACIEL;  
PATRÍCIA OLIVEIRA; SUSANA ARANHA 
  
Introdução  
O doseamento da Serotonina é utilizado no Laboratório de Análises clínicas, como método alternativo ou em 
conjunto com os testes considerados de 1ª linha, nomeadamente o doseamento do Ác. 5-
Hidroxiindolacético (5-HIAA) urinário e da Cromogranina A para avaliação de carcinoides. 
Uma vez que a Serotonina circula no corpo humano no interior das plaquetas, as amostras preferenciais 
incluem todas aquelas que possuem toda ou a maioria das plaquetas, nomeadamente, o sangue total e o 
plasma rico em plaquetas. Também poderá ser utilizado o soro, embora esta amostra tenha a limitação de 
ter que ser obtida a partir de amostras de sangue total completamente coaguladas. O plasma rico em 
plaquetas (PRP), embora preferencial em grande número de referências, apresenta a limitação da sua 
preparação ser morosa e complexa e de exigir uma conservação rigorosa. Pelo exposto, optamos por usar no 
nosso laboratório, amostras de sangue total para determinação da Serotonina. 
Objetivos 
Este trabalho descreve os testes efetuados no nosso Laboratório, para validação interna de um kit comercial 
destinado ao doseamento da Serotonina em amostras de sangue total EDTA, por método de HPLC com 
deteção amperométrica. 
Os testes de validação realizados internamente, compreenderam a determinação da precisão da medição 
(ANOVA): repetibilidade e reprodutibilidade, LOQ (Limite de quantificação), testes de recuperação, incerteza 
da medição, exatidão da medição (bias ou viés) e frequência da distribuição normal/ referência. 
Material e métodos 
Na ausência de materiais de referência certificados e de controlos em matriz de sangue total, nos testes de 
validação efetuados utilizamos um pool de sangue total para determinação da precisão da medição pelo 
teste de ANOVA, LOQ efetuado pela diluição seriada do pool e determinamos a incerteza da medição de 
acordo com o descrito no guia Nordtest NT TR 537, 4ª edição e no guia Relacre 31. A frequência de 
distribuição da população normal/ referência foi avaliada num conjunto de dadores supostamente 
saudáveis, constituído por 25 voluntários. Os testes de recuperação foram realizados pela adição de 2 
concentrações diferentes de calibrador ao pool de sangue total. 
Resultados e Conclusões 
A análise dos resultados obtidos no Laboratório indica uma taxa de 1,5% para a repetibilidade e de 1,8% para 
a reprodutibilidade, LOQ: 3 µg/L. Os testes de recuperação realizados, indicam para a adição de 50 µL de 
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padrão com concentração 100 µg/L, uma taxa de recuperação de 95% e uma taxa de 99% para a adição de 
25 µL de padrão com concentração 100 µg/L. 
A incerteza expandida da medição indica uma taxa de 4,0%. 
Consideramos o método por nós utilizado para a determinação da Serotonina em amostras de sangue total, 
validado de acordo com as especificações do fabricante. 
Apesar de não existirem materiais de referência certificados, nem controlos em matriz de sangue total, pelo 
facto deste produto ser citado em várias referências como o que mais se aproxima do clássico PRP, também 
pela facilidade da colheita e da preparação da amostra, torna a seleção deste método mais adequada à 
prática no Laboratório clínico. 
 
 
 
Número: PC_36 
  
Título: O EXEMPLO UNILABS: A HARMONIZAÇÃO LABORATORIAL COMO FERRAMENTA DE OTIMIZAÇÃO 
DAS CARTAS DE CONTROLO DA HBA1C 
  
Instituição: Unilabs 
Autor do trabalho: Carlos Vaz; JOSÉ OLIVEIRA; SUSANA RIBEIRO 
  
  
INTRODUÇÃO: Um dos grandes desafios do trabalho laboratorial é o de minimizar o Erro, tentando situá-lo 
dentro de margens conhecidas e controladas de forma a apoiar decisões clínicas mais seguras, e 
conseguindo, adicionalmente, garantir a equivalência interlaboratorial dos resultados analíticos em ordem 
de grandeza e valor clínico.  
Esta meta introduz o conceito de harmonização laboratorial e impõe a utilização sistemática de uma 
plataforma de registo do controlo da qualidade interno (CQI) como ferramenta de análise e comparação, 
permitindo a reavaliação e otimização dos objetivos analíticos.  
Em maio de 2022, a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) publicou um 
artigo que recomenda a simplificação do cálculo da Incerteza de Medição (IM), combinando os resultados do 
CQI produzidos em condições de reprodutibilidade com materiais de controlo comutáveis ao longo de um 
mínimo de 3 meses.  
Estas condições resultam numa IM otimizada que combina os bias clinicamente irrelevantes relacionados 
com a cadeia de rastreabilidade, com um range alargado de variáveis que afetam as medições analíticas, 
garantindo a harmonização dos resultados produzidos pelos vários sistemas e uma resposta mais 
equivalente e segura para os utentes.   
Este trabalho pretende exemplificar a aplicação desta metodologia na hemoglobina glicada A1c (HbA1c), nos 
laboratórios afiliados da Unilabs Portugal.  
A HbA1c reflete os níveis médios de glicose dos últimos 90 dias e é doseada a partir de uma amostra de 
baixa exigência pré-analítica, sendo reconhecida globalmente como marcador preferencial para a 
monitorização longitudinal e diagnóstico da diabetes.  
A Norma de Orientação Clínica (NOC) da Direção Geral de Saúde (DGS) 033/2011 recomenda, como requisito 
da qualidade para este parâmetro, a utilização de CVintralaboratoriais máximos de 2% e CVinterlaboratoriais 
máximos de 3.5%. 
OBJETIVOS: Mostrar um modelo de otimização das cartas de CQI para a HbA1c nos laboratórios Unilabs, 
recorrendo à ferramenta de harmonização proposta pela EFLM para o cálculo da incerteza de medição, sob 
os requisitos da NOC 033/2011 da DGS. 
MATERIAL E MÉTODOS: Utilizámos os dados do CQI da HbA1c obtidos para 11 equipamentos de HPLC em 
condições de reprodutibilidade, testando os mesmos dois níveis de um material de controlo comutável 
fornecido por terceiro entre 1 de abril e 31 de agosto de 2022.  
Usámos o software de Gestão do Processo Estatístico para fazer a análise comparativa de desempenho.   
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Analisámos os relatórios de performance mensal do CQI e de Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) da 
HbA1c para os laboratórios afiliados Unilabs. 
RESULTADOS: Os 11 equipamentos do estudo apresentaram CVintra <2.0% (variando entre 0.73 e 1.8 para 
ambos os níveis dos controlos) e CVinter <3.5% (1.5 e 1.4 para os níveis 1 e 2, respetivamente), cumprindo 
os requisitos da DGS.   
O mais alto CVcombinado dos 11 equipamentos é de 1.5%.  
Obtivemos scores > 95 em todos os laboratórios/equipamentos na AEQ. 
CONCLUSÃO: A segurança do utente-cliente é a regra que inspira a harmonização dos resultados 
laboratoriais.  Sendo a HbA1c um parâmetro bastante exigente pela sua baixíssima variabilidade biológica 
(valor de Incerteza Máxima de 1.7% no ajuste mínimo, segundo a EFLM) e alta expetativa de Qualidade 
analítica, é recomendável otimizar o seu desempenho face ao atual estado da arte.   
Assumindo a IM inerente ao CVcombinado mais alto (1.5%) como representativa do grupo de afiliados, 
podemos usá-la para redefinir as cartas de controlo e assegurar o mesmo erro analítico máximo dentro do 
universo Unilabs.  
Independentemente do sistema analítico usado, os resultados das mais de 45000 determinações mensais de 
HbA1c processadas em contexto Unilabs são perfeitamente equiparáveis entre si, com uma margem de 
incerteza abaixo dos requisitos formais.  
 
 
Número: PC_37 
 
Título: TROMBOFILIA POR DÉFICE DE PROTEÍNA S – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
  
Instituição: Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 
Autor do trabalho: Claudia Lopes 
Co-Autor do trabalho: FERNANDA TOMÉ; MARIA AMÉLIA ALMEIDA; ANA CRISTINA SILVA; JOANA FERREIRA 
  
Introdução 
A proteína S (PS) é uma glicoproteína plasmática, dependente de vitamina K, que desempenha um papel 
crucial na regulação da coagulação.  
Aproximadamente 40% circula livremente e cerca de 60% integra um complexo com a proteína de ligação ao 
fator regulador C4b do complemento (C4BP).  
Atua como cofator para que a proteína C ativada (APC) inative os fatores de coagulação Va e VIIIa, e age 
também como cofator para que a proteína inibidora da via do fator tecidual (TFPI) inative o fator Xa e o fator 
tecidual (TF)/VIIa. 
A deficiência de PS é uma condição rara, potencialmente grave, que pode ser adquirida ou congénita, e onde 
se pode verificar a formação excessiva de coágulos sanguíneos.  
As causas de défice adquirido podem incluir: terapia com antagonistas da vitamina K (AVK), infeções 
crónicas, doença hepática grave, Lúpus eritematoso sistémico, distúrbios mieloproliferativos, Síndrome 
nefrítico, trombose aguda, e gravidez. 
A deficiência congénita é causada por mutações no gene PROS1. O padrão é autossómico dominante, com 
penetrância variável. Em heterozigotia, 50% dos doentes desenvolvem tromboembolismo venoso (TEV) e os 
restantes são assintomáticos e nunca desenvolvem TEV. A deficiência grave (em homozigotia) é rara, 
usualmente detetada durante o período neonatal, com mau prognóstico.  
A maioria das mutações são pontuais e podem originar três formas de deficiência de PS:  
 • Tipo 1: níveis reduzidos de atividade e níveis baixos de proteína S total (TPS) e proteína S livre      
(FPS). 
 • Tipo 2/2b: níveis reduzidos de atividade e níveis normais de TPS e FPS. 
 • Tipo 3/2a: níveis reduzidos de atividade, com níveis normais de TPS, mas reduzidos de FPS, devido 
ao aumento da ligação a C4b BP.  
O diagnóstico laboratorial é realizado mediante imunoensaios que medem especificamente a proteína S – 
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total e livre – com recurso a anticorpos monoclonais, e ensaios de atividade.  
Deve ser efetuado o diagnóstico diferencial com outras causas de trombofilia, congénitas ou adquiridas. 
Objetivos 
Este trabalho tem como objetivo a apresentação de um caso clínico de deficiência congénita de Proteína S, 
diagnosticado laboratorialmente no Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Entre Douro e 
Vouga (CHEDV). 
Material e Métodos 
Os dados foram recolhidos do processo clínico e do Sistema Informático do Laboratório. 
Resultados e Discussão 
PCFAS, mulher de 39 anos, foi referenciada para Imunohemoterapia do CHEDV, pelos Cuidados de Saúde 
Primários, para estudo de trombofilia.  
Aos 38 anos foi diagnosticada com tromboflebite do membro inferior esquerdo (MIE),  sem prescrição de 
terapêutica anticoagulante. Foram prescritas meias elásticas e bioflavonoides diários. 
Sem eventos de TEV ou hemorragia relevante previamente diagnosticados, tinha como fatores de risco: 
tabagismo ativo e toma de anticoncecional oral combinado, bem como antecedentes familiares - pai com 
trombose venosa profunda do MIE e filha com trombose cerebral em idade pediátrica, no contexto de 
meningite bacteriana.  
Do estudo de trombofilia realizado no CHEDV, constatou-se: Antitrombina de 74% (N 83-128%), PS livre de 
42.5% (N 54.7-123.7%); restante estudo negativo. 
Para confirmação diagnóstica, foi efetuado um segundo doseamento, cerca de quatro semanas após: 
Antitrombina de 94% (N 83-128%), PS livre de 35.5% (N 54.7-123.7%). 
Foi diagnosticado défice de PS. 
Pelo risco de recorrência, optou-se pela anticoagulação com AVK ad-eternum e foi recomendada reavaliação 
para substituição de ACO combinado por pilula com progestativo.  
Conclusões 
O ensaio inicial para pesquisa de deficiência congénita de PS deve ser a quantificação de PS livre, que é o 
utilizado no SPC do CHEDV. 
Este ensaio não permite identificar o tipo de deficiência (seria necessária a determinação da PS total), mas 
na prática as medidas a implementar serão semelhantes, pelo que não acrescenta valor clínico. Também não 
foi efetuada pesquisa de mutações do gene PROS1, pelo mesmo motivo. 
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ANEMIAS   
 
Número: CO_38 
 
Título: AGLUTINAÇÃO ERITROCITÁRIA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL DE DOENÇA LINFOPROLIFERATIVA 
  
Instituição: Hospital Distrital de  Santarém 
Autor do trabalho: Sara Ribas Moura 
Co-Autores do trabalho: RAMONA-DIANA BINDEAN; PAULA PINTO; MARTA BEJA; SÓNIA SILVA FARIA; ISABEL 
PADROSO 
  
Introdução: 
A Macroglobulinemia de Waldenstrom é um Linfoma Linfoplasmocítico raro (cerca de 2% das neoplasias 
hematológicas) mais frequente em adultos entre os 63 a 70 anos. Carateriza-se por infiltração medular e um 
componente imunoglobulina M (IgM) monoclonal, e mutação somática no gene MYD88 (L265P) em mais de 
90% dos casos. 
O diagnóstico é independente da concentração da IgM, mas a paraproteína acrescenta uma dimensão única 
ao distúrbio,  como o síndrome de hiperviscosidade, neuropatia periférica, anemia hemolítica por aglutininas 
a frio, crioglobulinemia mista tipo II e vasculite por imunocomplexos; consequência da atividade autoimune 
ou das crioglobulinas geradas. 
Caso clínico:  
Doente do sexo masculino, 79 anos de idade, com antecedentes de anemia macrocítica e Síndrome de 
Raynaud. Referenciado ao Serviço de Urgência por queixas de fadiga e mal estar abdominal há dois meses. 
Ao exame objectivo apresentava-se ictérico e com esplenomegalia. Analíticamente, após aquecimento da 
amostra a 37ºC, apresentava anemia macrocítica (6.3g/dL), concentração da hemoglobina globular média 
47.7g/dL, amplitude da distribuição dos eritrócitos (RDW) 17.7%; leucocitose discreta com linfocitose de 
9100/µL; plaquetas e hemostase sem alterações. Velocidade de sedimentação de 133mm, lactato 
desidrogenase de 497mg/dL e ligeiro aumento do ácido úrico. Bilirrubina indireta elevada e haptogloblina 
baixa.  
No esfregaço de sangue periférico (ESP) observou-se aglutinação eritrocitária, que se reflete nos valores 
falsamente aumentados dos índices eritrocitários, sugestivo de anemia hemolítica por anticorpos a frio; e a 
presença de alguns linfócitos atípicos.  
Os exames imagiológicos revelaram hepatomegalia ligeira e esplenomegalia. 
A serologia viral foi negativa.  
O Teste de Coombs direto foi positivo. 
A eletroforese  das proteínas detectou uma gamapatia monoclonal que corresponde na imunofixação do 
soro a uma banda IgM, cadeia leve Kappa; cujo doseamento de IgM foi 2024mg/dL e de Beta2-
microglobulina 3300µg/L. 
A imunofenotipagem de sangue periférico demonstrou a presença de 30% de linfócitos monoclonais com 
restrição de cadeias leve Kappa, e expressão débil de CD19+ CD20+ CD5+ CD23- CD10- CD79b-+ CD38- 
CD200+ CD43+ CD31+ CD305- CD11c- IgM- CD81-+ CD103- CD25-+ CD22- CD27+ CD49d+. 
Por suspeita de doença linfoproliferativa foi realizada biópsia óssea. O relatório anatomopatológico referiu 
infiltração medular moderada por células linfóides B pequenas, com perfil de CD20+, CD5+ e negatividade 
para CD10, CD23, MUM-1, baixo índice proliferativo, ligeiro aumento de células plasmocitárias com restrição 
para cadeias leves kappa e algumas com corpos de Dutcher;  compatível com linfoma linfoplasmocítico. 
Pela discrepância da bilirrubinémia face ao grau de anemia hemolítica apresentada pelo doente, investigou-
se outras causas prováveis, nomeadamente solicitou-se o estudo genético de Síndrome de Gilbert que 
revelou homozigotia para uma mutação no gene UGT1A1. 
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Estes achados permitiram diagnosticar como Macroglobulinemia de Waldenström com anemia hemolítica 
auto-imune a anticorpos a frio associada. 
Conclusão 
O Patologista Clínico deve suspeitar de possíveis interferentes perante alterações no eritrograma, 
nomeadamente causas endógenas. A microscopia do ESP permite observar aglutinação eritrocitária, aspecto 
caraterístico das crioaglutininas, e deve ser interpretada como uma possível manifestação precoce de 
doença dos plasmócitos potencialmente fatal; obrigando, por isso, a  investigação.  
A microscopia permitiu orientar a marcha diagnóstica deste doente, possibilitando o diagnóstico e a 
instituição terapêutica mais célere. 
 
 
Número: CO_39 
 
Título: ANEMIA HEMOLÍTICA POR DÉFICE DE GLUCOSE-6-FOSFATO-DESIDROGENASE – UM CASO CLÍNICO 
 
Instituição: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) 
Autor do trabalho: Carolina Salteiro; DIOGO GREGÓRIO 
Co-Autor do trabalho: CRISTINA LOPES; CARLOS FLORES 
  
 Introdução 
O eritrócito contém várias enzimas essenciais para a manutenção da sua integridade e que o protegem do 
stress oxidativo. A deficiência da enzima glucose-6-fosfato-desidrogenase (G6PDH) encontra-se no grupo das 
deficiências que afectam a via da pentose, e é a anomalia enzimática do eritrócito mais frequente. Tem um 
padrão hereditário autossómico recessivo ligado ao cromossoma X, observando-se mais frequentemente em 
homens. A G6PDH catalisa a oxidação da glucose-6-fosfato em 6-fosfogluconato, com redução do NADP a 
NADPH (Nicotidamina adenina di-nucleótido fosfato). 
Os indivíduos com deficiência de G6PDH são susceptíveis à hemólise, quer durante um episódio infeccioso, 
quando expostos a oxidantes endógenos produzidos pelos neutrófilos, quer por exposição a oxidantes 
exógenos, presentes em algumas drogas ou favas. O doseamento da actividade enzimática da G6PDH é 
essencial para o diagnóstico, e é determinado segundo a velocidade de produção de NADPH, 
proporcionalmente direta ao aumento da absorvância. 
Objectivos 
Sensibilização para o estudo da actividade enzimática do eritrócito. 
Material e Métodos 
Caso clínico e revisão bibliográfica. 
Resultados 
Apresenta-se o caso clínico de uma criança de 11 meses, do sexo masculino, com 9Kg de peso, sem 
antecedentes pessoais relevantes, que foi levada ao Serviço de Urgência (SU) por, dois dias antes, após 
ingestão de sopa de favas, ter iniciado sintomas de urina escura com cheiro fétido, palidez e prostração. Foi 
colhida urina para sedimento urinário e urocultura, ambas com resultados sem alterações.  
Por manutenção das queixas, associado ao aparecimento de novo de icterícia, regressou ao SU no dia 
seguinte. Ao exame objectivo apresentava palidez, prostração e taquicardia, sem sopros nem 
esplenomegália aparente. Analiticamente revelou anemia – Hb 3,7mg/dL – normocítica normocrómica, com 
reticulocitose, leucocitose com neutropénia e linfocitose, d-dímeros elevados e LDH elevada. Fez 1 UCE, que 
se reflectiu em melhoria progressiva, com redução da frequência cardíaca e com rendimento da Hb – 
7,9mg/dL.  
Foi internado para observação e investigação de possível défice de G6PDH. O doseamento da G6PDH foi de 
10,5 U/g Hb (intervalo de referência: 7.0 - 20.4), pelo que se aconselhou a repetição do doseamento após 
recuperação da crise hemolítica. O internamento decorreu sem intercorrências, com melhoria progressiva 
dos sintomas, tendo tido alta para seguimento na consulta de Hematologia Pediátrica. 
Dois meses depois do internamento, repetiu o doseamento de G6PDH, tendo sido obtido o valor de 3,1 U/g 
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Hb, que confirmou o diagnóstico de deficiência de G6PDH. 
Conclusões 
Para a correcta interpretação do doseamento da G6PDH é obrigatório conjugar os resultados obtidos do 
hemograma com a contagem de reticulócitos, fora da fase aguda da doença. Só assim se poderá valorizar e 
diagnosticar esta anemia hemolítica hereditária.  
 
Número: CO_40 
  
Título: A IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO NO DIAGNÓSTICO DO NEUROBLASTOMA 
  
Instituição: IPO Porto 
Autor do trabalho: LUÍS ALBUQUERQUE; CARLOS OLIVEIRA 
Co-Autor do trabalho: ANA DIAS; TERESA SOUSA; CARLOS MENDES; BRUNO FERNANDES 
  
INTRODUÇÃO 
Neuroblastoma é um tumor embrionário do sistema nervoso autónomo, sendo a neoplasia sólida 
extracranial mais comum em pediatria. A sua incidência é de 10.5 casos por milhão em menores de 15 anos 
e a neoplasia mais diagnosticada durante o primeiro ano de vida. A apresentação clínica é altamente 
variável, desde uma massa assintomática até uma massa que causa doença crítica; dependendo da idade do 
doente, localização do tumor, presença ou ausência de síndromes paraneoplásicas e alterações genéticas. O 
neuroblastoma pode ser categorizado tendo em atenção a localização da lesão e a sua extensão definido por 
exames de imagem. O prognóstico é altamente variável, desde regressão espontânea a doença metastática 
sem resposta ao tratamento. 
CASO CLÍNICO 
Menino de 2 anos, levado ao SU por quadro de gemido intermitente e noção materna de desconforto. Como 
antecedentes pessoais, a destacar um episódio de neutropenia febril aos 8 meses. Ao exame objetivo, 
apresentava atrito pleural esquerdo, mão esquerda fria e presença de uma tumefação na região cervical 
esquerda, cuja ecografia cervical descreve como adenopatias heterogêneas ao longo da cadeia jugular 
interna esquerda, a maior com 19x35mm. 
Analiticamente apresentava Hb 11,7g/dL; leucócitos: 8840/uL (N 3800/uL; L 4200/uL); plaquetas 347000/uL 
e no esfregaço sanguíneo observou-se alguns linfócitos com citoplasma hiperbasófilo. Apresentava ainda VS 
54mm; função renal e hepática normais; ácido úrico 3,3mg/dL; DHL 421U/L; serologias CMV: IgG+ e IgM-; 
serologias EBV: IgG- e IgM-. 
Iniciou 7 dias de amoxicilina/ácido clavulânico e ibuprofeno, 48h depois foi associada azitromicina por 
ausência de melhoria. 
Foi realizado um aspirado medular, cujo mielograma demonstrou diminuição das células hematopoiéticas e 
infiltração por células com morfologia sugestiva de células metastáticas. Na imunofenotipagem a amostra 
apresentava coágulos, pelo que, a presença de 1,56% de células não hematopoiéticas patológicas deveria ser 
interpretado nesse contexto. O estudo citogenético revelou deleção de 11q23 em 6% das células analisadas. 
Na biópsia medular bilateral, verificou-se a presença de infiltrados por neuroblastoma e escassa presença de 
células hematopoiéticas. 
Na biópsia ganglionar, foi demonstrado um tumor neuroblástico periférico, pouco diferenciado e índice 
mitótico-cariorrético elevado e de histologia desfavorável para a idade. Na imunofenotipagem observou-se a 
presença de 16,94% de células não hematológicas patológicas, com imunofenótipo sugestivo de 
neuroblastoma (cyCD3-, CD4-, CD8-, CD45-, CD56++, CD81+/++; CD99-; CD271-/+; GD2++; Epcam-; 
Myogenin-). O estudo citogenético revelou a presença de del11q em 67% das células analisadas, duplicação 
17q em 47% - alterações associadas a mau prognóstico. 
Em termos imagiológicos, para além do TC de Tórax, realizou RM CE e finalmente cintigrafia evidenciando 
captação em massa cervical inferior esquerda e de forma difusa no crânio, ossos da face, úmero, coluna 
vertebral, bacia, fémures e tíbias sugestivos de envolvimento por neuroblastoma. 
Durante o mês de estudos necessários para o diagnóstico, o doente manteve picos febris e agravamento 
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analítico da anemia, marcadores hepáticos, PCR, PCT e ácido úrico. Após a conclusão do estudo, e tratando-
se de um neuroblastoma de alto risco, iníciou-se tratamento com Rapid-COJEC.  
 
CONCLUSÃO 
Sendo as neoplasias malignas em idade pediátrica raras e uma vez que o neuroblastoma é uma das 
neoplasias mais frequente nesta idade, torna-se imperativo conhecer os sinais e sintomas desta entidade. 
É de extrema importância termos ao nosso dispor ferramentas diagnósticas como a citogenética, a 
imunofenotipagem e a histologia, para caracterizar de forma precisa as células envolvidas na doença e, 
assim, traçar um prognóstico e um plano terapêutico precisos. 
Até hoje, o manejo dos doentes com neuroblastoma continua a ser complexo e difícil e, dependendo do 
estadio, o tratamento varia entre excisão cirúrgica, quimioterapia e transplante de MO. 
 

AUTOIMUNIDADE 
 
Número: CO_41 
 
Título: AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE CELULAR AO SARS-COV-2 EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE VACINADOS 
  
Instituição: Centro Hospitalar Universitário do Porto 
Autor do trabalho: Carla Filipa Barbosa Mendes 
Co-Autor do trabalho: CÁTIA FORTES; FERNANDA BRITES; LÍDIA BRANCO; IVETE LIMA; DIANA CONCEIÇÃO; : 
MARIA JOÃO RODRIGUES; ESMERALDA NEVES 
  
INTRODUÇÃO 
A pandemia de COVID-19, decretada pela Organização Mundial de Saúde em 2020, teve origem num 
betacoronavírus denominado severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). A elevada 
contagiosidade e ausência de imunidade da população contra este novo vírus constituíram elementos 
facilitadores da sua disseminação a nível global. A par das medidas iniciais de mitigação da disseminação do 
vírus, a vacinação universal da população foi dos fatores que mais contribuiu para controlar a pandemia. As 
vacinas são capazes de estimular o sistema imunitário a nível da imunidade humoral e celular. Atendendo às 
múltiplas variantes que foram surgindo desde o início da pandemia, o estudo da imunidade celular conferida 
pela administração da vacina contra o SARS-CoV-2, assume particular importância. O IGRA (Interferon-
Gamma Release Assay) é amplamente utilizado nos laboratórios clínicos. Assim, recorrendo ao princípio 
deste teste, pretende-se avaliar a imunidade celular contra o SARS-CoV-2. 
OBJETIVO 
Avaliar a imunidade celular adquirida pela imunização contra o SARS-CoV-2 através da medição da libertação 
de INF-gamma, recorrendo ao imunoensaio Quan-T-Cell SARS-CoV-2 (EUROIMMUN®). 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os profissionais de saúde (n=29) foram selecionados e divididos em dois grupos, de acordo com os seguintes 
critérios de inclusão: indivíduos vacinados há mais de um mês e sem história de infeção conhecida pelo vírus 
SARS-CoV-2 (n= 14); indivíduos vacinados há mais de um mês e com infeção documentada por real-time 
polymerase chain reaction (RT-PCR) ou teste rápido de antigénio há mais de um mês e menos de seis meses 
(n=15). Todos os participantes realizaram três tomas da vacina BioNTech, Pfizer®. Foram considerados 
critérios de exclusão a existência de história pessoal de doença do sistema imunitário e/ou toma de 
medicação imunossupressora. Foram colhidas amostras de sangue total heparinizado e, processadas de 
acordo com a metodologia descrita pelo fabricante para a realização do imunoensaio. O doseamento de INF-
gamma foi realizado no equipamento EUROIMMUN Analyzer I 2P® que utiliza a metodologia enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA). 
RESULTADOS 
Consideraram-se os seguintes critérios para validação do ensaio: níveis basais de INF-gamma (BLANK) 
<400mIU/mL e níveis após estimulação com mitogénio (STIM) > 400mIU/mL. Das 29 amostras analisadas 
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num primeiro ensaio, duas foram consideradas inválidas por apresentarem níveis basais de INF-gamma 
superiores ao limite definido. A interpretação dos resultados do doseamento de INF-gamma obedeceu aos 
seguintes critérios: <100mIU/mL sem contacto provável com o vírus SARS-CoV-2; 100-200 mIU/mL 
borderline; >200 mIU/mL contacto provável com SARS-CoV-2. 93% das amostras analisadas (N=27) foram 
consideradas positivas. Não foram encontradas diferenças na resposta celular ao SARS-CoV-2 entre os dois 
grupos de estudo. Nas amostras cujos níveis de IFN-gamma no tubo com antigénios das subunidades da 
proteína spike do SARS-CoV-2 ultrapassaram a sensibilidade do equipamento (N=19), foi realizado um 
segundo ensaio após diluição de 1:20. Os resultados foram sobreponíveis aos do primeiro ensaio. 
CONCLUSÃO 
A proteína spike do SARS-CoV-2 é altamente imunogénica, sendo que quase todas as vacinas atualmente 
disponíveis têm como alvo esta proteína. O presente estudo põe em evidencia a potencial utilidade deste 
tipo de ensaio na avaliação da imunidade celular contra o SARS-CoV-2, num laboratório clínico. Apesar dos 
resultados obtidos, o reduzido tamanho da amostra, a avaliação da imunidade celular num único ponto no 
tempo, assim como a ausência de informação sobre a resposta humoral à vacina e/ou infeção, constituem 
algumas das limitações deste estudo. Deste modo, são necessários mais estudos que permitam esclarecer o 
papel da vacinação, assim como, da infeção na imunidade celular ao SARS-CoV-2. Para além disso, torna-se 
também pertinente perceber a utilidade clínica destes ensaios e, se os mesmos poderão no futuro 
personalizar a prevenção contra a infeção deste vírus.  
 
Número: CO_42 
 
Título: AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ICAP (INTERNATIONAL CONSENSUS ON ANA PATTERNS) POR 
COMPARAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES ANTIGÉNICAS OBSERVADAS - REVISÃO DA CASUÍSTICA DO 
LABORATÓRIO UNILABS 
  
Instituição: UNILABS - Medicina Laboratorial Dr. Carlos da Silva Torres, S.A. 
Autor do trabalho: Telma Walgode 
Co-Autor do trabalho: JOÃO RAMOS; MANUEL CARVALHO; SOFIA MONIZ; MARIA CORTEZ; LILIANA 
RODRIGUES; NATALYA SOMOVA; PAULA GOMES; RITA COUTINHO 
   
Introdução:  
A pesquisa de anticorpos antinucleares e citoplasmáticos em células HEp-2 (ANA) por imunofluorescência 
indireta (IFI) é considerada um teste chave no estudo de doenças autoimunes sistémicas. 
Objetivo: 
Este estudo tem como objetivo, com base na revisão casuística de amostras estudadas nos Laboratórios 
UNILABS, a avaliação da correspondência entre a classificação ICAP para os padrões nucleares e as 
especificidades antigénicas reconhecidas pelos anticorpos identificados. 
Material e Métodos: 
De um universo de 17859 amostras com pesquisa de anticorpos antinucleares realizadas no nosso 
laboratório entre os meses de janeiro a agosto de 2022, selecionamos 1880 amostras positivas com títulos 
iguais ou superiores a 1/160 (10,5% de positivos). Destas, foram ainda excluídas amostras com padrões 
mistos, padrões citoplasmáticos e mitóticos e com pesquisas anteriores já positivas (total de 495 amostras). 
Todos os 1385 casos foram avaliados por IFI sobre HEp-2 (ANA HEp-2 kit, Zenit Autoimmunity), tendo os 
resultados de título �1/160 sem histórico, sido ensaiados subsequentemente por Imunoblot (ICAP AC-1, 2, 3, 
4 e 5 - Euroline ANA Profile 3 plus DFS70 (IgG) da Euroimmun; AC-6, 7, 11 e 12 - Euroline Autoimmune Liver 
Diseases (IgG) da Euroimmun; AC-8, 9 e 10 - Euroline Systemic sclerosis (Nucleoli) profile (IgG) da 
Euroimmun) e doseamento de anticorpo anti-cadeia dupla de ADN (dsDNA) por quimioluminescência (Zenit 
RA), com confirmação de positivos por IFI sobre Crithidia luciliae (nDNA kit, Zenit Autoimmunity). 
Resultados: 
A concordância esperada varia com o padrão de fluorescência obtido, mas não há associação clara com o 
título obtido (ou seja, o título de 1/1280 apresenta maior número de reatividades antigénicas identificadas, 



45

VIII CONGRESSO 
CIENTÍFICO

ABSTRACTS

do que títulos menores, mas esta tendência não possui significado estatístico); o padrão centrómero (AC-3) 
possui uma correspondência antigénica absoluta; para o padrão pontos nucleares (AC-6,7) cerca de 89% 
possui correspondência; no padrão membrana nuclear (AC-11,12) essa correspondência é de 76%; os 
restantes padrões apresentam reatividades em percentagem variável inferiores a 50%. 
 
Conclusões: 
Os resultados obtidos estão, no geral, em concordância com os descritos no consenso ICAP. Daqui podemos 
inferir que na pesquisa de ANA como uma abordagem inicial de doenças autoimunes sistémicas a 
classificação ICAP é um bom indicador para as especificidades antigénicas potencialmente envolvidas (com 
alguns padrões a apresentarem maior especificidade, como demonstrado). No entanto, após esta 
abordagem inicial, é importante explorar por outros métodos as especificidades envolvidas, muitas delas 
associadas ou indicativas de patologias específicas. 
No respeitante à capacidade de identificar o antigénio alvo, não verificámos associação com o título de 
anticorpos detetados. O título dos anticorpos tem perdido valor clínico nos últimos anos, sendo cada vez 
mais usado apenas para avaliar de uma intensidade da positividade pela distância do valor obtido ao título 
de “cut-off”. 
 
Número: CO_43 
 
Título: DETEÇÃO DE AUTOANTICORPOS EM CÉLULAS HEP-2: PREVALÊNCIA TOTAL E EM ASSOCIAÇÃO COM 
ANTIGÉNIOS ISOLADOS: SS-A/RO60, SS-B/LA, U1-NRNP, SM, JO-1 E SCL-70.     
  
Instituição: Joaquim Chaves, Laboratório Análises Clínicas (JCLAC) 
Autor do trabalho: ALEXANDRA CENTENO 
Co-Autor do trabalho: CRISTINA DOMINGOS; PATRICIA RUSSO; JOSÉ PECEGUEIRO; CATARINA ROSÁRIO; 
RUI MANUEL PINTO; CARLOS CARDOSO 
  
Introdução: A pesquisa de autoanticorpos em células HEp-2 (ANA) por imunofluorescência indireta (IFI), é 
considerada o teste padrão para o diagnóstico das doenças autoimunes sistémicas.  Esta técnica encontra-se 
associada a um processo analítico que inclui a determinação do padrão de fluorescência, titulações de soros 
positivos, seguida de um segundo teste no qual é determinada a especificidade do autoantigénio. Um 
resultado positivo nestes ensaios de segunda linha pode apontar para uma possível doença autoimune como 
sejam: lúpus eritematoso disseminado (SLE); doenças mistas do tecido conjuntivo (MCTD); síndrome de 
Sjogren (SJ); dermatomiosite (DM) entre outras (Sousa, M.J., et al. Acta Med Port, 2021).  
Objetivo: Para contribuir para uma melhor interpretação de um teste ANA positivo, o presente trabalho teve 
como objetivo avaliar a prevalência de positivos e a sua associação com antigénios isolados: SS-A/Ro60, SS-
B/La, U1-nRNP, Sm, Jo-1 e Scl-70, numa população que recorreu ao Joaquim Chaves Saúde, Lab. de Análises 
Clínicas para realização destas análises.  
Material e Métodos: Foram analisadas 50664 amostras entre janeiro de 2020 e junho de 2022. Os ANA’s 
foram pesquisados por IFI utilizando células HEp-2 de acordo com o protocolo definido pelo fabricante do 
DIV utilizado: Euroimmun. O resultado foi obtido tendo em conta as recomendações do International 
Consensus on ANA Patterns (ICAP). Uma amostra foi considerada positiva sempre que apresentasse um 
padrão de fluorescência para uma diluição igual ou superior a 1:160. Sempre que solicitado pelo médico 
prescritor foi pesquisada a presença de autoanticorpos contra antigénios nucleares extraíveis (ENA) de modo 
isolado por um método imunofluorimétrico (FEIA) utilizando o protocolo estabelecido pelo fabricante do 
DIV: Thermofischer. Os antigénios estudados isoladamente foram: SS-A/Ro60, SS-B/La, U1-nRNP, Sm, Jo-1 e 
Scl-70. Considerou-se resultado positivo quando a amostra apresentou um valor superior a 10 UA/mL. Foi 
utilizado um DIV (FEIA – Thermofisher) que permitiu a avaliação em simultâneo de 8 ENA’s: SS-A/Ro60, SS-
B/La, U1-nRNP, Sm, Jo-1, Scl-70, Centrómero e Ro52. O resultado foi considerado positivo para um cut-off 
igual ou superior a 1,20.  
Resultados: A prevalência total de amostras positivas para os ANA’s foi de 48,79% (24717/50664); a 
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pesquisa dirigida para ENA’s e feita de acordo com pedido médico revelou a seguinte positividade: Sm - 3,6% 
(6/169); SS-A/Ro60 – 34,1% (75/220), SS-B/La -  33,2% (69/208); Jo-1 – 9,1% (2/22); Scl-70 – 8,2% (12/146) e 
U1-nRNP – 8,8% (14/159). A pesquisa em simultâneo de 8 autoanticorpos revelou a seguinte positividade em 
relação a ANA’s positivos: 100% (264/264). 
Discussão: Os resultados revelaram uma elevada prevalência de ANA’s positivos. Avery, Y. et al., (Journal of 
Immunology Research, 2014) descreveram para os Países Baixos uma prevalência máxima de 16%. Os nossos 
resultados, contudo, parecem ir ao encontro de outros estudos que avaliaram a prevalência de ANA’s em 
doenças reumáticas. Fitch-Rogalsky, C. et al., (PLoS ONE,2014) mostraram uma prevalência de 62,75% de 
ANA’s positivos associados a doenças reumáticas quando analisaram amostras de utentes que realizaram 
ANA’s por rotina. Por outro lado, o EpiReumaPt Study Group—Sociedade Portuguesa de Reumatologia em 
2016 (Branco JC., et al., Rheumatic & Musculoskeletal Diseases (RMD) Open 2016) publicou que as RMD são 
altamente prevalentes em Portugal (% acumulada > 50%). A prevalência dos autoanticorpos estudados 
isoladamente encontra-se em linha com o descrito noutros estudos particularmente para os antigénios: Sm, 
Jo-1, Scl-70 e U1RNP (Ya-Ping Guo, BS et al., Current Therapeutic Research, 2014). Somente 924 amostras 
(3,7%) que apresentaram ANA’s positivos apresentaram pedidos médicos para pesquisa de autoanticorpos 
contra antigénios isolados, o que pode influenciar negativamente o encaminhamento do doente e atrasar o 
diagnóstico clínico (Fitch-Rogalsky, C. et al., PLoS ONE,2014). 
 
Número: CO_44 
 
Título: PREVALÊNCIA DOS ANTICORPOS ANTI-NEURONAIS INTRACELULARES E DE MEMBRANA E 
ANTICORPOS ANTI- SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO APÓS REVISÃO DAS GUIDELINES ASSOCIADAS AO 
DIAGNÓSTICO DAS SÍNDROMES NEUROLÓGICAS PARANEOPLÁSICAS 
  
Instituição: Dr Joaquim Chaves, Laboratório de Análises Clínicas(JCLAC) 
Autor do trabalho: Cristina Domingos 
Co-Autor do trabalho: ALEXANDRA CENTENO; JOSÉ PECEGUEIRO; CATARINA ROSÁRIO; PATRÍCIA RUSSO; 
RUI PINTO; CARLOS CARDOSO 
  
Introdução:. As síndromes neurológicas paraneoplásicas (PNSs) surgem como efeitos à distância provocados 
por um tumor com patogénese imunomediada. Em 2004, um conjunto de critérios para diagnóstico de PNSs 
foi definido e tornou-se o padrão para fins de diagnóstico. Desde então, os vários avanços que se têm 
observado no campo das PNSs desencadearam um conjunto de novos procedimentos que motivaram a 
atualização destes critérios. Surge, assim, em 2019, um novo conjunto de critérios para definir PNSs. As PNSs 
passaram a ser definidas como distúrbios neurológicos que (1) podem afetar qualquer parte do sistema 
nervoso, apresentando, muitas vezes, manifestações clínicas; (2) ocorrem em associação com tumores; e (3) 
têm uma patogénese imunomediada que é suportada pela presença frequente de anticorpos neuronais 
específicos (Graus, F. et al., Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2021). 
Objetivo: Tendo em conta a evolução na definição de PNSs, o objetivo deste trabalho foi verificar se o 
critério indicado acima como (3) teve impacto no pedido médico para pesquisa de anticorpos neuronais 
específicos numa população que recorreu ao Dr. Joaquim Chaves Lab. de Análises Clínicas para realização 
destas análises desde 2012 até junho de 2022. Neste estudo foram avaliados os autoanticorpos (AA) contra 
os seguintes antigénios: proteínas intracelulares neuronais -  GAD1 (67 kDA), Hu, CV2, Ma2, Ri e Yo; 
proteínas/recetores de membrana do neurónio – NMDAr, GABA-B, AMPA, LGI, mGLUR1, DPPX e GlyR; 
proteínas/recetores do sistema nervoso periférico (SNP) – NMO e MOG. 
Material e Métodos: Os AA foram pesquisados por imunofluorescência indireta utilizando como substrato 
cerebelo de primata (AA anti-neuronais intracelulares) e células transfectadas (AA anti-neuronais de 
membrana e acs anti-SNP) de acordo com o protocolo definido pelo fabricante do DIV utilizado: Euroimmun.  
Resultados: No período em análise foram feitas 18 785 pesquisas de AA contra os antigénios neuronais em 
estudo cuja frequência foi:  AA contra proteínas intracelulares neuronais 42,9% (8060/18785), discriminado 
por AA (há amostras que apresentaram positividade para mais do que um AA): anti-GAD1 (67 kDA): 22.7%, 
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anti-Hu: 11.9%, anti-CV2: 8.6%, anti-Ma2: 7.9%, anti-Ri: 7.8% e anti-Yo: 7.7%. AA contra proteínas/recetores 
de membrana do neurónio 33,0% (6201/18785), discriminado por AA: anti-NMDA: 22.8%, anti-GABA-B: 
16.2%; anti- AMPA: 15.8% e anti- LGI-1: 14.8%. os AA dirigidos contra mGLUR1, DPPX e GlyR só foram 
disponibilizados laboratorialmente a partir de 2015/2016. AA contra proteínas/recetores do sistema nervoso 
periférico 24,1% (4524/18785); discriminado por AA: anti-NMO 61% e anti-MOG 39%. Para os AA estudados 
e no período em análise verificou-se um aumento médio anual nos pedidos médicos de 32,55% que não 
sofreu impacto com a infeção por SARS-CoV-2. 
Discussão: Os resultados mostram que a frequência dos pedidos médicos para os AA associados às PNSs se 
encontra em linha com a incidência de algumas patologias malignas. Por exemplo e para os AA considerados 
de alto risco - elevada sensibilidade (>70% de associação com tumor) a prevalência dos AA anti-Hu, e anti-
CV2 está de acordo com os últimos dados publicados sobre a incidência do cancro do pulmão das pequenas 
células na Europa: 15% (Franco, F. et al., PLoS ONE, 2021). Já outros AA de alto risco como os Anti-Ri e anti-
Yo apresentam uma prevalência semelhante ao da patologia maligna a que se podem encontrar associados: 
cancro da mama – 13,3% (Breast cancer burden in EU-27, ECIS – European Cancer Information System, 
2020).  Em conclusão, este estudo vem demostrar um crescimento no pedido médico para pesquisa de AA 
associados aos PNSs, o qual se deve não só às mais recentes recomendações para o diagnóstico deste tipo 
de patologias, mas também devido à elevada sensibilidade que alguns destes AA apresentam para auxilio no 
diagnóstico de alguns tipos de PNSs (Graus, F. et al., Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2021). 
   
 

BIOPSIA LÍQUIDA 
 
Número: CO_45 
 
Título: LINFOMA DE BURKITT - A IMUNOFENOTIPAGEM COMO PROTAGONISTA NA ANÁLISE MEDULAR 
  
Instituição: Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil EPE 
Autor do trabalho: Carlos Miguel Oliveira 
Co-Autor do trabalho: ANA CATARINA DIAS; LUÍS ALBUQUERQUE; PAULO SILVA; BRUNO FERNANDES;  
CARLOS MENDES; TERESA SOUSA 
  
INTRODUÇÃO 
O Linfoma de Burkitt (LB) integra os linfomas não-Hodgkin de alta agressividade. Diferenças epidemiológicas, 
genéticas e de apresentação clínica (embora histologicamente e com progressão clínica semelhantes) 
subdividem os LB em endémico (África equatorial), esporádico, e associados à imunossupressão. Derivam 
das células B maduras e estão fortemente associados a alterações que levam a sobreexpressão do proto-
oncogene MYC (8q24). Os doentes apresentam massas tumorais rapidamente expansivas comummente 
acompanhadas de síndrome de lise tumoral.  
Morfologicamente, é característica a vacuolização das células B, que apresentam alto índice de proliferação 
(Ki-67 ≥95%). A imunofenotipagem mostra caracteristicamente CD10+, CD19+, CD20+, CD22+, CD34- e TdT- 
podendo também positivar para CD38 e CD43. O diagnóstico e tratamento atempado são essenciais para um 
rápido controlo da doença, com taxas de sobrevivência pós-tratamento a longo prazo acima dos 70%. 
CASO CLÍNICO 
Criança de 9 anos, sem antecedentes relevantes, recorre à urgência por dor abdominal de agravamento 
progressivo com 2 semanas de evolução, associada a vómitos, cansaço, prostração e perda ponderal de 
cerca de 2kg, apirética e sem sudorese noturna.  
Ao exame objetivo destaca-se palpação abdominal dolorosa e tumefação palpável na região infra-umbilical. 
Analiticamente, com hemoglobina 14g/dL, leucocitose (14600/µL), neutrofilia (12200/µL), plaquetas 
353000/µL, alcalose respiratória, lactatos 2.54mmol/L e PCR 5,1mg/L. 
Na ecografia abdominal observou-se uma imagem compatível com invaginação íleo-ileal e pequeno derrame 
peritoneal. Com laparotomia urgente resolveu-se a invaginação com a resseção do segmento afetado, onde 
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se encontrava uma lesão polipoide de 20x20mm. Incidentalmente, detetou-se uma massa retroperitoneal 
com cerca de 10cm. Por imagem (TC e PET) identificou-se ainda outra lesão 52x42mm com comportamento 
hipermetabólico, circundando os vasos mesentéricos e com envolvimento linfomatoso intestinal e ósseo. 
Histologicamente, a lesão polipoide ressecada revelou processo linfoproliferativo constituído por uma 
população monomórfica de linfócitos de tamanho intermédio com núcleos redondos, nucléolos paracentrais 
e citoplasma basofílico. A imunohistoquímica revelou BCL6+, BCL2-, CiclinaD1- e Ki-67 100%. A citogenética 
detetou translocações t(8;q24.21) e t(8;14)(q24;q32), ambas envolvendo a região do gene MYC, compatível 
com LB. 
Foram realizadas aspirados medulares e biópsias bilaterais nas cristas ilíacas posteriores. O mielograma à 
esquerda não revelou sinais morfológicos de doença, já à direita, observou-se uma medula hipercelular, com 
diminuição de todas as linhagens celulares hematopoiéticas e cerca de 84% de células com morfologia 
sugestiva de LB. A imunofenotipagem desta mesma amostra revelou 52,92% de células linfóides B CD10+, 
CD19+/++, CD20++, CD34-, CD38+/++, lambda+d, TdT- e índice proliferativo elevado, reforçando o 
diagnóstico de LB. À esquerda foram apenas detetadas 0,84% de células B, porém com o mesmo 
imunofenótipo da doença. A análise histológica das biópsias ósseas não revelou nenhum sinal de doença, 
bilateralmente. 
Após o estudo efetuado e estadiamento, iniciou quimioterapia segundo protocolo estabelecido no serviço 
de pediatria (COP), o qual progrediu para R-COPADM dado um agravamento analítico e má resposta ao 
esquema selecionado. 
DISCUSSÃO 
Neste caso de LB esporádico constata-se a boa performance da imunofenotipagem como meio de 
diagnóstico. Esta permitiu a confirmação do envolvimento medular da doença de uma forma rápida, tendo-
se mostrado mais sensível que a histologia e análise morfológica da medula óssea.  
Este caso clínico também se mostra relevante no debate controverso das colheitas bilaterais de amostras de 
medula. Por um lado, existiu discrepância entre os resultados da análise morfológica entre as duas amostras, 
justificando a colheita bilateral, além de também ser recomendada para efetuar o estadiamento. Por outro, 
a imunofenotipagem permitiu detetar o mesmo fenótipo da doença em ambas as amostras, mesmo na 
escassez de células morfologicamente patológicas numa delas e na atípica ausência de sinais patológicos nas 
biópsias. 
 

GENÉTICA 
 
Número: CO_46 
 
Título: CASO CLÍNICO – SINDROME DO HOMEM XX 
  
Instituição: Serviço de Genética Médica, Departamento de Pediatria, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Lisboa, Portugal. 
Autor do trabalho: Marcela Coiana Tejera 
Co-Autor do trabalho: ALVES A.; RODRIGUES M.; CUSTÓDIO S.; ROLO E.; SILVEIRA-SANTOS R.; SOUSA A. 
  
INTRODUÇÃO: A genética médica contemporânea assenta em atividades clínico-laboratoriais que envolvem 
práticas médicas orientadas para o diagnóstico, tratamento, assistência e prevenção das doenças genéticas. 
Sabe-se que 5% dos nascidos vivos apresentam alguma anomalia do desenvolvimento, determinada total ou 
parcialmente por fatores genéticos. Acrescentando os distúrbios que se manifestam tardiamente, como em 
certas patologias crónicas degenerativas, torna-se ainda mais evidente o efeito dos condicionantes genéticos 
sobre a saúde. Por seu lado, os avanços na genética médica e laboratorial têm sido indiscutíveis nos últimos 
anos, tendo vindo a revolucionar a abordagem clínica e gerando elevadas expectativas nas questões 
diagnósticas e terapêuticas. 
OBJETIVO: Os autores discutem a investigação diagnóstica e os achados inesperados associados ao caso 
clínico de uma criança referenciada à consulta de genética por baixa estatura. 
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CASO CLÍNICO: Reportamos uma criança do sexo masculino de 5 anos, sem antecedentes familiares 
relevantes. A gravidez decorreu sem intercorrências relevantes. Parto de termo, eutócico, sem 
intercorrências, Índice de Apgar 7/8/9, peso ao nascer 2510g (P3) e comprimento 46 cm(menos P3), PC 32,5 
cm(P3). Alimentação com leite materno exclusivo até aos 5,5 meses, altura em que iniciou diversificação 
alimentar, sem intolerâncias ou alergias alimentares. Evoluiu com má progressão estaturo-ponderal (peso e 
comprimento no menos P3) e desenvolvimento psicomotor motor adequado. Tem antecedentes patológicos 
de otite média aguda (OMA) de repetição coincidente com o início da creche aos 2 anos de idade; 
internamento aos 16 meses por OMA supurada sem resposta a antibioterapia oral e, aos 19 meses, por 
infeção respiratória baixa dispneizante. Realizou investigação complementar de diagnóstico, tendo sido 
possível excluir alterações como défice calórico, refluxo gastroesofágico, diarreia crónica, cardiopatias 
congénitas, infeções de repetição, patologias metabólicas, défice hormonal e tumores hipotálamo-
hipofisários. No contexto da investigação de baixa estatura, foram realizados vários testes genéticos, 
nomeadamente, MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) para o gene SHOX (short stature 
homeobox), estudo citogenético e estudo por FISH (Fluorescence in situ Hybridization). 
RESULTADOS/DISCUSSÃO: O resultado do teste MLPA, destinado a excluir alterações do gene SHOX, não 
identificou variações de número de cópia envolvendo este gene. No entanto, foi detetado um ganho de 
número de cópias para uma grande extensão do cromossoma X (123Mpb), especificamente o segmento 
Xp22.31->Xq26.1. O estudo citogenético posterior confirmou uma constituição cromossómica 46, XX, num 
indivíduo do sexo masculino. Neste contexto, foi realizada a pesquisa por FISH do locus SRY (sex-determining 
region on Y), localizado em Yp22.31 e determinante no processo de diferenciação gonadal. Estes estudos 
localizaram o gene SRY no braço curto do cromossoma X, sugerindo a existência de uma translocação 
Xp22.3/Yp11.31, provavelmente de origem paterna e responsável pelo fenótipo masculino. Os indivíduos 
com PDS 46, XX apresentam frequentemente fenótipo masculino e baixa estatura, sendo esta condição 
resultado de um rearranjo molecular envolvendo a região do gene SRY. Decorrem estudos no sentido de 
estabelecer a natureza da herança do rearranjo. O conjunto de testes genéticos integrados permitiram 
esclarecer a natureza do fenótipo observado, bem como a correta orientação para o aconselhamento 
genético.  
 

HEMOGLOBINOPATIAS  
 
Número: CO_56 
 
Título: INTERFERÊNCIA DAS VARIANTES DA HEMOGLOBINA NOS DOSEAMENTOS DA HEMOGLOBINA 
GLICADA: UM CASO CLÍNICO 
 
Instituição: Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra  
Autor do trabalho: ANA ISABEL RODRIGUES 
Co-Autor do trabalho: ANA CRISTINA MARQUES; CARLA OLIVEIRA; MARIA JOÃO LOPES; SÍLVIA RODRIGUES 
EULÁLIA COSTA; FERNANDO RODRIGUES  
 
INTRODUÇÃO 
Apresentamos um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, de raça caucasiana, com 55 anos, seguida 
na consulta externa 
por obesidade e hipotiroidismo primário. Os resultados das análises laboratoriais de rotina, revelaram uma 
glicose em jejum de 98 mg/dL e uma hemoglobina glicada (HbA1c) de 17,8% (171 mmol/mol). Perante a 
discrepância de resultados, foi avaliado o cromatograma pelo método de cromatografia líquida de alta 
resolução (HPLC) na quantificação da HbA1c e detetámos uma variante de hemoglobina na zona de migração 
da fração HbA0, interferindo diretamente com o resultado. Foi então utilizado outro método para a 
quantificação da HbA1c (Eletroforese Capilar) tendo sido obtido um resultado de 5,3% (35 mmol/mol), sem 
qualquer interferência da variante da hemoglobina Saratoga Springs, já identificada e estudada na doente 
em 2013. 
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A HbA1c resulta da ligação covalente de moléculas de glicose a um resíduo de valina na extremidade N-
terminal da cadeia da hemoglobina, formando glicohemoglobinas, refletindo assim a glicémia média durante 
o tempo de vida do glóbulo vermelho. 
Os métodos para a determinação da HbA1c podem incluir HPLC, Eletroforese Capilar e Imunensaio, com 
vantagens e limitações. 
OBJETIVO 
Determinar corretamente e com precisão, os valores de HbA1c utilizando métodos alternativos não 
condicionados pela presença de variantes da hemoglobina. 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi utilizado o equipamento Bio-Rad D-100™, um analisador totalmente automático para a determinação de 
HbA1c, baseado em HPLC. Este equipamento pode detetar picos normais e anormais, como variantes de 
hemoglobina. Foi também utilizado o equipamento Sebia Minicap Flex-Piercing (Eletroforese Capilar), 
utilizando o kit da HbA1c. Este kit foi concebido para a separação e quantificação da fração glicada da 
hemoglobina no sangue humano, por Eletroforese Capilar em tampão alcalino (pH 9,4). Este é um analisador 
automático que fornece um perfil de hemoglobina completo para a análise quantitativa da fração HbA1c. As 
hemoglobinas são separadas em capilares de sílica e são detetadas diretamente pela sua absorvância a 415 
nm. Este teste é efectuado nos hemolisados de amostras de sangue total. 
RESULTADOS 
A determinação da HbA1c foi calculada utilizando o equipamento Bio-Rad D-100™ de HPLC. O valor obtido 
foi de 17,8% (171 mmol/mol), com identificação de variantes interferentes. Foi reanalisado o valor da 
HbA1c, utilizando o equipamento Sebia Minicap Flex-Piercing (Eletroforese Capilar), cujo resultado foi de 
5,3% (35 mmol/mol), sem qualquer interferência assinalada. 
CONCLUSÕES 
Em conclusão, quando estamos na presença de algumas variantes da hemoglobina, que são limitantes para o 
cálculo da HbA1c, temos de ter disponíveis outros métodos para fazer essa análise. Os laboratórios de 
análises clínicas devem ter conhecimento das limitações dos diferentes métodos, e disponibilizar outros 
equipamentos com outras metodologias para calcular os valores da HbA1c. 
 

MICROBIOLOGIA 
 
Número: CO_47 
 
Título: AJUSTE DOS VALORES DE CT PARA A DETEÇÃO DE SARS-COV-2 POR PCR EM TEMPO REAL  
  
Instituição: Laboratório de Patologia Molecular, SYNLAB Lisboa, Portugal 
Autor do trabalho: Fátima Gil; PAULO NOGUEIRA; LURDES MONTEIRO; SUSANA BANDARRA; CÉLIA NETO; 
LAURA BRUM 
  
Introdução: Desde o início da pandemia causada pela Covid-19 que os laboratórios de diagnóstico ficaram 
sobrecarregados com os testes SARS-CoV-2 utilizando o método Gold Standard: ensaios de reação em cadeia 
da polimerase de transcrição reversa em tempo real (RT-PCR). O Laboratório Central da Synlab de Lisboa não 
foi exceção.  
Os resultados do RT-PCR são geralmente reportados com uma saída binária com base na avaliação das 
curvas de amplificação e do valor do cycle-threshold (Ct) para os diferentes alvos virais. O valor limite do Ct 
para considerar um resultado positivo (cut-off) dos diferentes ensaios disponíveis no mercado são 
estabelecidos pelos fabricantes de forma a garantir resultados específicos. No entanto, perto do cut-off 
verifica-se uma zona cinzenta, onde os valores de Ct e a forma da curva deixam algumas dúvidas, sendo 
necessário nestes casos um follow up do doente para determinar o significado do resultado obtido.  
Devido às preocupações de saúde pública atribuídas ao inicialmente desconhecido SARS-CoV-2 e ao facto de 
a sua deteção ser de extrema importância para minimizar a sua propagação, o cut-off definido pelos 
fabricantes foi conservador de forma a evitar falsos negativos. No entanto, com a evolução da pandemia e a 
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circulação generalizada do vírus SARS-CoV-2, alguns estudos demonstraram que os valores do Ct dos ensaios 
para a deteção de SARS-CoV-2 mudaram ao longo do curso da pandemia.  
Objetivo: O objetivo deste estudo foi ajustar o cut-off dos diferentes ensaios de RT-PCR utilizados no nosso 
laboratório de acordo com a evolução da pandemia. 
Método: Os ensaios usados no nosso laboratório detetam pelo menos dois genes de SARS-CoV-2 entre o E, 
N, RdRp, Orf1ab e S. O cut-off inicialmente utilizado em cada ensaio foi definido pelo fabricante e variaram 
de ≤ 31,5 até ≤ 42 (dependendo do ensaio). Todos os resultados emitidos pelo nosso laboratório com valores 
de Ct próximos dos valores do cut-off (zona cinzenta) e/ou com curvas de amplificação que diferiram da 
habitual forma em S foram submetidos a um procedimento de confirmação utilizando um ensaio diferente 
do inicial (diferentes alvos). Entre janeiro e abril de 2021, um total de 2807 amostras foram submetidas a um 
teste de confirmação.  
Resultados: Ao aplicar o cut-off definido pelo fabricante, um total de 2179 amostras encontravam-se dentro 
da zona cinzenta. Após o teste de confirmação, apenas 490 (22,4%) foram verdadeiramente positivos. As 
restantes amostras foram negativas (1629) ou indeterminadas (60).  
Conclusão: Esta análise sugere que na realidade atual, os valores de Ct utilizados eram demasiado elevados 
e não representativos de um resultado positivo. Com base nisso, para cada ensaio os valores limite do Ct 
para considerar um resultado positivo foram reduzidos variando de ≤ 24 até ≤ 36. 
 
Número: CO_48 
 
Título: INFEÇÃO PELO VÍRUS MONKEYPOX- CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E 
LABORATORIAIS DE UMA POPULAÇÃO NUM CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA  
  
Instituição: Patologia Clínica- Centro Hospitalar Universitário Lisboa Centra 
Autor do trabalho: Alicia Ramos Rodrigues  
Co-Autor do trabalho: ELIANA CAJIGAS; GOUVEIA PEREIRA; IRENE CARRAPATOSO; CÂNDIDA FERNANDES;   
TERESA FEVEREIRO; OLGA COSTA; CARLOS FLORES; RITA CÔRTE-REAL 
   
Introdução:  
A infeção humana causada pelo vírus Monkeypox (VMPX) é uma doença zoonótica endémica. Em Portugal, a 
17 de maio, foram confirmados resultados positivos para VMPX em três amostras biológicas. Em 23 de julho 
de 2022, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, este surto uma Emergência de Saúde Pública de 
Âmbito Internacional. Em países não endémicos o surto tem incidido em homens que fazem sexo com 
homens (HSH), muitos deles com múltiplos parceiros, tendo- se verificado casos noutros grupos 
populacionais.  A Direção Geral da Saúde (DGS) considera como caso suspeito uma pessoa que apresente 
exantema e/ou queixas ano-genitais de início súbito, desde 1 de janeiro de 2022, não explicadas por outros 
diagnósticos.  
Objetivos:  
Descrever as características demográficas, clínicas e laboratoriais de uma população, seguida num Centro 
Hospitalar de Lisboa (CH), entre 17 de maio a 16 de agosto de 2022.  
 Material e Métodos:  
Foi feito um estudo retrospetivo, observacional de uma população proveniente da Urgência de adultos e das 
Consultas de DST e de Medicina Interna – Infeciologia do CH. Os dados demográficos, clínicos e laboratoriais 
obtiveram-se  através da consulta dos processos clínicos. As amostras biológicas para pesquisa de VMPX 
consistiram em exsudados das lesões, da orofaringe e anal/retal e foram enviadas ao INSA acompanhadas 
por um formulário  elaborado para o efeito pela Patologia Clínica. A metodologia utilizada para o diagnóstico 
laboratorial do VMPX foi  a reação em cadeia da polimerase(PCR) em tempo real. 
Resultados:  
De um total de 334 doentes testados para o VMPX, 245 (73%) foram positivos, desses; 244 (99%) do sexo 
masculino; a média de idade foi de 34 anos; verificou-se que 226 doentes (92%) eram HSH; dos 
antecedentes pessoais ( AP) recolhidos, 144 (59%) tinham diagnóstico de doenças sexualmente 
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transmissíveis (DST) dos quais 84 (34%) estavam infetados com o VIH; o tempo médio decorrido desde o 
início das queixas até à ida aos serviços de saúde foi de 5,3 dias; clinicamente 123 doentes (50%) 
apresentavam úlceras na região genital, 85 (35%) na região perianal, 39 (16%) nas regiões oral e peri bucal, 
107 (44%) noutros locais, 1 caso não apresentou úlceras e 8 (3%) não tinham informação. Relativamente a 
sintomas sistémicos, 55 (22%) não referiram, 129 (52%) apresentaram febre, 118 (48%) linfadenopatias, 51 
(21%) mialgias, 7 (3%) rash e 6 (2%) cefaleias. Destes doentes, 6 (2%) apresentaram complicações e 4 (1%) 
foram internados. Nos resultados  positivos, 52 doentes (21%)  tinham pesquisa apenas no exsudado da 
lesão; um doente apenas no da orofaringe; em 174 doentes (71%) a pesquisa foi efetuada nos exsudados da 
lesão e da orofaringe ; em 18 (7%) a pesquisa foi realizada nos exsudados da lesão, orofaringe e anal com 
72% de  positividade nas três amostras.  
Conclusão:  
Verificou-se uma maior incidência no sexo masculino, em HSH, maioritariamente em doentes com 
diagnóstico de DST, e uma prevalência aumentada nos doentes  também  infetados com VIH. A maioria dos 
resultados foram positivos nos doentes em que o VMPX foi pesquisado nos 3 tipos de exsudados 
simultaneamente. A evolução foi favorável em todos os doentes. 
 
 
Número: CO_49 
 
Título: CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM E A ENTRADA NA ERA DAS RESISTÊNCIAS: UM ESTUDO RETROSPETIVO 
  
Instituição: SYNLAB HEALTH II 
Autor do trabalho: Miguel Oliveira Pereira 
Co-Autor do trabalho: MANUELA AZEVEDO; VITORIA RODRIGUES; FILIPA SILVA; INÊS GABRIEL; SÓNIA LOPES;  
MARIA JOÃO TOMÁS; CARLA NARCISO 
  
Introdução:  Cada vez mais o grande desafio da microbiologia passa por desenvolver novas drogas capazes 
de combater as infeções por bactérias multirresistentes (MDR) atualmente existentes e já disseminadas pela 
comunidade. Entre as novas drogas desenvolvidas, é possível destacar o antibiótico Ceftazidima/Avibactam, 
uma combinação de uma cefalosporina com um inibidor das beta-lactamases, para o tratamento de infeções 
por bactérias Gram negativas multirresistentes e indicado para infeções complicadas intra-abdominais e das 
vias urinarias, assim como pneumonias adquiridas em contexto hospitalar (doenças nosocomiais). Apesar de 
recente a sua introdução no tratamento de certas infeções, começamos a verificar casos de resistências 
adquiridas a este antibiótico.  
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi fazer uma análise retrospetiva de casos de resistências à 
ceftazidima/avibactam reportados desde 2020 até 2022 na área de Lisboa e Vale do Tejo, assim como 
propor possíveis causas para este “outbreak” de resistências. 
Material e métodos: Ao longo de 2 anos foram testadas amostras (n=406) oriundas de vários hospitais da 
zona de Lisboa e Vale do Tejo à Ceftazidima/Avibactam. Todas as estirpes bacterianas foram previamente 
identificadas através do sistema MALDI-TOF/ms (Biomerieux®) e o antibiograma foi realizado através de 
métodos automatizados- Vitek 2 (Biomerieux ®). Após a verificação do perfil de resistências obtidos pelo 
antibiograma, foram confirmadas as resistências à Ceftazidima/Avibactam por E-test (Biomerieux®) 
utilizando as normas EUCAST para a interpretação das concentrações mínimas inibitórias (MIC). A análise 
estatística foi realizada através do programa SPSS da IBM.  
Resultados: Das 406 amostras testadas, 23 (6%) apresentaram resistência à Ceftazidima/Avibactam. 
Verificou-se uma prevalência de 65% destas resistências no género masculino e com idades superiores a 71 
anos, tendo verificado apenas 3 outliers com idades inferiores a 40 anos.  Estas resistências verificaram-se 
em bactérias pertencentes ao filo Enterobacterales (Klebsiella penumoniae (30%); Escherichia coli (9%) e 
Enterobacter cloacae (4%)) e à espécie Pseudomonas aeruginosa (57%). Os produtos onde se isolaram estas 
bactérias resistentes tiveram várias origens, no entanto verificamos um predomínio em urinas (48%), 
devemos destacar que tanto em secreções brônquicas e hemoculturas, conseguimos isolar cerca de 13% 
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destas resistências. Os restantes 26% das resistências reportadas foram isolados de exsudados purulentos, 
biopsias abdominais, líquidos ascíticos e outros produtos de origem desconhecida. 
Conclusões: A resistência a novas drogas, como a Ceftazidima-Avibactam é ainda um ponto de discussão na 
comunidade científica, não conseguindo ter uma ideia clara de como esta é desenvolvida e passada a outras 
bactérias. Algumas teses apontam a deficiência de determinadas porinas com o aumento da atividade de 
efluxo para o desenvolvimento desta resistência, outras sugerem a mutação de determinados genes como o 
blaKPC-2 como origem deste problema. Qualquer que seja a forma de desenvolvimento, uma coisa é clara: 
cada vez mais este tipo de resistências está disseminado na nossa comunidade. Neste trabalho expomos 
como este surto de resistência a esta droga se está a iniciar, numa amostra ainda que não sendo robusta e 
estatisticamente relevante, podemos começar a vislumbrar o que poderá ser o futuro deste fármaco.  
Uma das questões que se manteve na realização deste trabalho foi o porquê de desde 2020 ter havido um 
acréscimo acentuado desta resistência a nível hospitalar. Depois de verificar os dados recolhidos podemos 
pensar se a pandemia por SARS-Cov-2 poderá ter ajudado a este aumento devido ao grande número de 
internamentos e de ventilações realizados neste período. Como verificamos anteriormente, a Pseudomonas 
aeruginosa (conhecido agente de infeções nosocomiais) foi o agente predominante nos isolados obtidos e a 
ceftazidima/avibactam é um excelente meio terapêutico neste tipo de infeções. Poderá a pandemia por 
Covi-19 ter aberto uma porta à grande era das resistências? O tempo o dirá. 
 
 
Número: CO_50 
 
Título: PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI POR BIOLOGIA MOLECULAR EM FFPE 
  
Instituição: Unilabs 
Autor do trabalho: Mariana Costa 
Co-Autor do trabalho: ANA RITA CUNHA; ANA RITA SILVA; HUGO SILVA; FILOMENA CARDOSO; CARLOS 
SOUSA; SÍLVIA AZINHEIRA; ALEKSANDRA WOZNIAK 
  
Introdução 
A infeção por Helicobacter pylori (HP) é um grave problema de Saúde Pública, e uma das principais causas de 
morbidade e mortalidade mundial. Portugal, detentor da mais elevada prevalência de infeção por HP da EU, 
tem o cancro gástrico como 4ª causa de morte por cancro.1 
A erradicação da HP tornou-se complexa ao longos dos anos, devido ao decréscimo da eficácia terapêutica, 
causada pela elevada taxa de resistência à Claritromicina (Cla) – em Portugal 42,35%.2 
Habitualmente a pesquisa de HP em biópsias gástricas é efetuada através da coloração Giemsa Modificado 
ou, preferencialmente, por Imunohistoquímica (IHQ), método mais sensível e específico. Porém, esta 
metodologia não permite inferir qualquer informação sobre a resistência antimicrobiana. 
Dado que, em Portugal, a utilização de técnicas invasivas (endoscopia com biópsia) é amplamente superior à 
das não invasivas, torna-se premente a utilização de um método de diagnóstico fiável que permita detetar 
resistências antimicrobianas nestas amostras. 
As mais recentes guidelines da WGO3 e o Consenso Maastricht VI/Florence4 preconizam a utilização de PCR 
para pesquisa de HP, bem como a pesquisa de mutações causadoras de resistências antimicrobianas.  
Este estudo pretende comparar a metodologia de eleição, IHQ, utilizada na rotina em amostras de biópsias 
gástricas versus os mais recentes métodos moleculares. 
Material e Métodos 
Foram selecionados, retrospetivamente, 94 casos de biópsias gástricas com descrição morfológica de 
gastrite crónica, metaplasia intestinal ou mucosa inalterada, com resultados de IHQ já conhecidos. Foi feita 
extração de DNA, deteção qualitativa simultânea de HP e das 3 mutações mais frequentemente causadoras 
de resistência à Cla (A2142G, A2143G, A2142C) através de RT-PCR. Foi usado um kit comercial que deteta 
DNA alvo da HP, mutações no 23S rRNA, e como controlo interno um gene humano endógeno (co-
amplificado) para monitorizar extração de ácidos nucleicos e verificar possíveis inibições da PCR. As amostras 
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FFPE foram sujeitas a um pré-tratamento com proteinase K e posteriormente extraídas em KingFisher™ Flex. 
Resultados  
Foi possível determinar que 38% dos casos foram considerados positivos para a presença da bactéria HP por 
ambos os métodos, e 35% foram negativos. Quanto às discrepâncias observadas, 10% dos casos foram 
positivos apenas por IHQ, enquanto que 17% foram positivos apenas por PCR. 
  Total  amostras Imunohistoquímica   Mutações de resistência   
  (n=94) Positivo /% Negativo / % Presente/% Ausente /%   
  PCR positivo 38% 17%               23% 77%   
  PCR negativo       10% 35%         
 
Relativamente aos casos negativos para PCR e positivos para IHQ, a falha de amplificação pode estar 
relacionada com a sobrefixação, que pode diminuir a sensibilidade da PCR, ou com número de 
microorganismos presentes em cada corte do fragmento (em casos de dispersão da distribuição tecidual). 
No entanto, está demonstrado que a PCR tem uma maior sensibilidade e especificidade do que a IHQ.5 
Conclusões 
O facto de os resultados entre as duas metodologias serem praticamente sobreponíveis garante uma 
fidedigna utilização da PCR, já que o método de IHQ é considerado o método de coloração histopatológica 
mais preciso. A sua alta sensibilidade e especificidade devem-se ao uso de anticorpos específicos, com 
capacidade de detetar formas bacterianas atípicas (cocóides). É também útil em casos de gastrite crónica, 
causada por infeção mínima ou distribuição atípica no tecido afectado.6 
A PCR tem também capacidade de detetar estas formas atípicas, apresentando elevada sensibilidade (>95%) 
e limite de deteção de 50 cópias/reação para HP, detetando mais amostras positivas do que a IHQ, e 
especificidade próxima de 100%. 
Outra grande vantagem da PCR é fornecer informações de suscetibilidade genotípica para os antibióticos 
mais comummente utilizados, sem a realização de um antibiograma (como preconizado pelos últimos 
consensos). 
A próxima etapa será a utilização de um ensaio que permita determinar a resistência antimicrobiana a 
outros antibióticos, nomeadamente metronidazol e fluoroquinolonas. 
 
 
Número: CO_51 
 
Título: ENDOCARDITE POR HAEMOPHILUS PARAINFLUENZAE  
  
Instituição: Hospital Distrital de Santarém 
Autor do trabalho: Ramona-Diana Bindean  
Co-Autor do trabalho: SARA RIBAS MOURA, PAULA PINTO, ISABEL PADROSO 
  
Introdução 
O Haemophilus parainfluenzae faz parte de um grupo de bactérias gram negativas de crescimento fastidioso 
denominado por HACEK (Haemophilus species, Aggregatibacter species, Cardiobacterium hominis, Eikenella 
corrodens, e Kingella species) que representam cerca de 1,5-2% das causas de endocardite.  
Caso clínico 
Homem de 40 anos com antecedentes de abuso de drogas endovenosas, medicado atualmente com 
metadona, portador do vírus da Hepatite C, recorre ao Serviço de Urgência em maio de 2022 por anorexia, 
astenia, emagrecimento e ligeiro edema bilateral dos membros inferiores. Hemodinamicamente hipotenso e 
subfebril.  
Analiticamente apresentava anemia, leucocitose com neutrofilia, trombocitopenia, insuficiência renal aguda, 
alteração da função hepática, discretas alterações da hemostase.  
Foi pedido ecocardiograma que revelou uma vegetação exuberante (15X16mm) na face auricular da válvula 
mitral, sobretudo no folheto posterior, condicionando insuficiência da mesma. 
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Foram pedidas hemoculturas e instituída terapêutica empírica com gentamicina e vancomicina. 
As hemoculturas positivaram no aparelho Bactec 9000MB e foram semeadas no meio de gelose de sangue e 
acondicionadas na estufa de aerobiose a 37ºC.  Nos esfregaços corados com a coloração de Gram, 
observaram-se cocobacilos gram negativos. 
No decurso das 48h as placas não apresentaram crescimento de colónias.  
Suspeitou-se de presença de um microrganismo de crescimento fastidioso e foram realizadas sementeiras 
no meio de cultura gelose de chocolate. 
O meio de cultura utilizado foi o meio de crescimento para o Haemophilus species que contém fatores X e V 
para crescimento adequado do microrganismo e foi acondicionado na estufa em ambiente enriquecido com 
dióxido de carbono.  
Aos três dias de incubação observou-se crescimento de colónias sugestivas de Haemophilus species. A 
identificação e teste de sensibilidade aos antibióticos revelou uma estirpe de Haemophilus parainfluenzae, 
multissensivel.  
Foi modificada a terapêutica antibiótica do doente para terapia dirigida com Ceftriaxone, com resolução 
parcial.  
Conclusão 
O Haemophilus parainfluenzae é um microrganismo que raramente é o agente etiológico de endocardite, 
podendo ser encontrado em apenas cerca de 0,5% destas infeções. 
Sendo uma bactéria fastidiosa e que não cresce em meios de cultura convencionais, é importante que o 
microbiologista suspeite deste microrganismo baseando-se no Gram e no fato de se obterem hemoculturas 
positivas sem crescimento em placa de gelose de sangue.  
 
 
Número: CO_57 
 
Título: PORTUGAL TROPICAL – CASUÍSTICA DA PESQUISA DE PLASMODIUM SPP. NA REGIÃO DO VALE DO 
SOUSA 
 
Instituição: Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa  
Autor do trabalho: Maria Silva 
Co-Autor do trabalho: MARIA FIGUEIREDO: CLÁUDIA REYNOLDS; ANDRÉ SILVA; RITA FRANCISCO; JOAQUIM 
FREITAS; PEDRO GOUVEIA; MARIA CALLE 
 
Introdução: A malária é um problema de saúde pública a nível mundial. É endémica em 85 países, tendo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) reportado cerca de 241 milhões de casos e 627 mil mortes por malária 
em 2020, que representou um aumento relativamente aos 227 milhões de casos e 558 mil mortes relatados 
em 2019. 
Estão descritas 156 espécies de Plasmodium, das quais 5 são consideradas verdadeiras parasitas de 
humanos, pois utilizam os mesmos como principais hospedeiros intermediários naturais: P. falciparum, P. 
vivax, P. ovale, P. malariae e P. knowlesi. 
Em 2020, foi declarada uma pandemia de COVID-19 pela OMS, e o seu impacto causou disrupções na 
prestação de cuidados de saúde relativamente à malária na maioria dos países endémicos, o que pode 
explicar o aumento da mortalidade de 2019 para 2020. 
Objetivos: Avaliar o impacto da pandemia de COVID-19, a evolução do número de pesquisas de Plasmodium 
spp. e a incidência de malária nos últimos 5 anos, na área de abrangência do Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS). 
Materiais e Métodos: A casuística de pedidos e diagnósticos de infeção por Plasmodium spp. foi obtida 
utilizando o sistema informático laboratorial Clinidata®, no período entre 2017 e 2021. 
Resultados: Nos anos de 2020 e 2021 verificou-se uma diminuição no número de pedidos de pesquisa de 
Plasmodium spp. no CHTS. Em 2017 houve um total de 49 pedidos e em 2020 um total de 17 pedidos, anos 
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em que se averiguaram um maior e menor número de pedidos, respetivamente. Durante o período de 
estudo ocorreu um aumento na incidência de malária, sendo de 14% em 2017 e 42% em 2021. 
De 2017 a 2019, constatou-se uma variação sazonal nos pedidos, com um maior número de pesquisas nos 
meses de Agosto e Dezembro, porém, entre 2020 e 2021, o mesmo não se verificou. Os meses com o maior 
número de pedidos foram Setembro de 2017 e Dezembro de 2019, com um total de 8 pedidos cada. Os 
meses com maior incidência de malária foram os meses de Novembro de 2021 e Dezembro de 2019 e 2020. 
Conclusões: A pandemia de COVID-19 resultou numa redução drástica nas viagens internacionais, que se 
traduziu numa diminuição do número de pedidos de pesquisa de Plasmodium spp. em 2021 e 2022, no 
CHTS. O menor número de pesquisas pode explicar o aumento na incidência de malária na população em 
estudo. 
As épocas de férias ou festivas (férias de verão, Natal), nas quais os emigrantes habitualmente regressam a 
casa, podem explicar a sazonalidade dos pedidos de 2017 a 2019, com um aumento das pesquisas de 
malária nos meses de Agosto e Dezembro. Porém, a instalação da pandemia pode explicar a diminuição 
desta variação sazonal, com a diminuição das viagens de e para áreas endémicas. 
Uma intervenção da Saúde Pública, tendo em vista um maior acesso da comunidade a informação sobre a 
doença e os seus riscos, poderá ser importante na prevenção de novos casos. Os viajantes devem verificar se 
a malária é endémica no país para onde vão, e tomar as precauções necessárias: marcar consulta do 
viajante, fazer quimioprofilaxia (quando aplicável), e aplicar medidas de proteção individual contra picadas 
de mosquito. 
 
Número: CO_52 
 
Título: IMPORTÂNCIA DA HEMOCULTURA NO DIAGNÓSTICO DE ENDOCARDITE INFECCIOSA  
  
Instituição: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca 
Autor do trabalho: Maria Luís Guerra 
Co-Autor do trabalho: CLARA PORTUGAL; ISABEL MONGE; SANDRA SCHÄFER; ELZARA ALIYEVA; LUÍSA 
SANCHO 
  
INTRODUÇÃO: O Cardiobacterium hominis é um bacilo gram negativo fastidioso e que faz parte do grupo 
HACEK (Haemophilus spp., A. actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, E. corrodens, and Kingella 
spp.). As bactérias deste grupo raramente causam bacteriemia, mas quando presentes geralmente são 
clinicamente significativas e responsáveis por aproximadamente 2 a 5% de casos de endocardite infecciosa. 
Apesar do excelente prognóstico, o atraso no diagnóstico está associado a complicações que podem alterar 
o curso da infecção.  
CASO CLÍNICO: Homem de 59 anos, internado na Cardiologia por suspeita de endocardite infecciosa. 
Seguido na consulta de Cardiologia por prótese aórtica biológica por insuficiência aórtica grave e hipertensão 
arterial. 
Recorre ao serviço de urgência por febre intermitente com 3 semanas de evolução com predomínio 
nocturno associada a calafrios e que cedia ao paracetamol. Negava dor torácica, dispneia, ortopneia, edema 
dos membros inferiores, palpitações ou síncope. Sem noção de perda ponderal.  
Dos exames complementares de diagnóstico destaca-se, no hemograma uma trombocitopenia de 
79.000x109/L, proteína C reactiva 3.61 mg/dL, troponina 9mg/dL, creatinaquinase total 69U/L, função renal 
normal, o electrocardiograma apresentava ritmo sinusal, 79 batimentos por minuto, realizou também 
ecocardiograma trans-torácico (ETT) o qual evidenciava na válvula pulmonar características atípicas (folhetos 
redundantes versus vegetação) com aumento da velocidade de pico (2.72m/s).  
Colheu hemoculturas e iniciou antibioterapia empírica com gentamicina, vancomicina e rifampicina numa 
fase inicial. Cumpriu 8 dias de antibioterapia com vancomicina e rifampicina, que se optou por parar por 
risco de seleção de resistências. Ficou sob gentamicina e ceftriaxone, fez 4 semanas de gentamicina, que 
parou por lesão renal aguda, mantendo o ceftriaxone (6 semanas). As hemoculturas positivaram no terceiro 
dia de internamento onde foi isolado um Cardiobacterium hominis (HACEK), tendo a estratégia antibiótica 
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sido mantida. Discutido o caso com a Heart Team que considerou que o doente não tinha indicação 
cirúrgica.  
Uma vez que os parâmetros inflamatórios desde o início da antibioterapia estiveram bem controlados, 
apirexia mantida e que nos últimos ETTs a imagem estava mais calcificada, arredonda e estável, sugerindo 
calcificação e organização do processo infeccioso, o doente teve alta após 48 dias de internamento. 
CONCLUSÃO: Os autores pretendem alertar para a importância do diagnóstico microbiológico em tempo útil 
e o papel fundamental da articulação permanente entre o laboratório de Microbiologia e os serviços clínicos. 
Assim como enaltecer a atenção do microbiologista em relação a todos os microrganismos, mesmo os mais 
raros, com o objetivo de contribuir para o diagnóstico e tratamento dirigido da doença assegurando a 
eficiência do laboratório.  
 
 
Número: CO_20221011124701_53 
 
Título: NEISSERIA MENINGITIDIS, UM AGENTE INCOMUM DE ARTRITE SÉPTICA 
  
Instituição: Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
Autor do trabalho: Cátia Eliana Domingues Pires Fortes 
Co-Autor do trabalho: CARLA BARBOSA MENDES; CLÁUDIA FIDALGO; NADIYA KRUPTSALA; LUÍS ABEL 
GOUVEIA 
  
Introdução 
Neisseria meningitidis é um diplococo Gram-negativo aeróbio, encapsulado, de crescimento fastidioso, que 
pode colonizar de forma assintomática a nasofaringe de humanos. A doença meningocócica invasiva, 
apresenta-se na maioria dos casos como septicemia, meningite ou ambas. Infeções secundárias localizadas, 
como a artrite séptica, são observadas com menor frequência. Segundo uma revisão de 2019, cerca de 10% 
dos casos de artrite séptica foram causados por N. meningitidis. A maioria dos casos relatados envolve uma 
apresentação monoarticular, sendo as grandes articulações, como o joelho e/ou a coxofemoral, os locais 
mais comuns de infeção. O tratamento geralmente envolve lavagem artroscópica da articulação e 
antibioterapia, comumente penicilina G e cefalosporinas de terceira geração. 
Objetivos 
Apresentação de um caso de artrite séptica secundária a doença meningocócica invasiva. 
Material e Métodos 
Análise retrospetiva da informação clínica e laboratorial relativa a um caso de artrite séptica com isolamento 
de N. meningitidis e respetiva descrição. 
Resultados 
Um indivíduo caucasiano, do sexo masculino, com 74 anos de idade, recorreu ao Serviço de Urgência por 
quadro de gonalgia esquerda associada a edema e impossibilidade de realizar carga sobre o membro, com 
um dia de evolução. Negava história de trauma, referindo início súbito dos sintomas. Referia também febre 
com uma temperatura axilar máxima de 39ºC, mal-estar geral, tremores e náuseas. 
Os antecedentes médicos pessoais do doente incluíam hipertensão arterial, hipercolesterolemia e diabetes 
mellitus tipo 2, encontrando-se a cumprir tratamento com losartan, atorvastatina e metformina. 
Ao exame objetivo no Serviço de Urgência apresentava-se vígil, colaborante e orientado; com tensão arterial 
de 143/76 mmHg e frequência cardíaca de 89 batimentos por minuto, 97% de saturação periférica de O2 em 
ar ambiente e temperatura auricular de 37,6ºC. O joelho esquerdo apresentava sinais inflamatórios (edema, 
calor e rubor) e aparente derrame intra-articular. Não foram objetivadas outras alterações relevantes. 
O estudo analítico realizado apresentava as seguintes alterações: leucocitose (17,4x109/L) com neutrofilia, 
elevação da proteína C-reativa (29,9 mg/dL) e hiperglicemia (243 mg/dL). Foi colhido um set de 
hemoculturas. A radiografia do joelho esquerdo não mostrou lesões traumáticas agudas. Foi submetido a 
artrocentese diagnóstica com saída de cerca de 100cc de líquido sinovial purulento que foi enviado para 
estudo. O exame citológico revelou a presença de 103.857 células/µL, com 82% de polimorfonucleares 
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neutrófilos. No esfregaço do líquido sinovial corado pela coloração de Gram foram observados diplococos 
Gram negativo. A sementeira do líquido sinovial foi realizada em meio de MacConkey e de Chocolate. Foi 
instituída terapêutica empírica com vancomicina e ceftriaxone. O doente foi também submetido a limpeza 
por artroscopia com sinovectomia parcial. As hemoculturas positivaram ao terceiro dia de incubação, tendo 
sido semeadas em meio de Chocolate. Do exame cultural resultou o isolamento de Neisseria meningitidis do 
serogrupo B, tanto nas hemoculturas como no líquido sinovial. A antibioterapia foi dirigida de acordo com o 
teste de suscetibilidade aos antimicrobianos e alterada para ceftriaxone.  
O doente completou quatro semanas de antibioterapia endovenosa, com uma boa evolução clínica e 
laboratorial e teve alta ao 29º dia de internamento. 
Conclusões 
A artrite séptica meningocócica é uma manifestação rara da doença meningocócica invasiva. A capacidade 
de N. meningitidis causar doença além das duas apresentações invasivas mais comuns é frequentemente 
negligenciada. A ausência de fatores de risco específicos, bem como a dificuldade no isolamento do agente, 
realçam a importância de considerar esta etiologia perante a suspeita de artrite séptica, mesmo na ausência 
de sintomatologia neurológica e/ou cutânea. Este caso alerta ainda para a importância do alargamento da 
cobertura vacinal para o meningococo do serogrupo B. 
 

OUTROS TEMAS   
 
Número: CO_54 
 
Título: QUALIDADE NO LABORATÓRIO POINT OF CARE 
  
Instituição: UNILABS 
Autor do trabalho: Susana Ribeiro 
  
Introdução 
No decorrer dos últimos anos, o laboratório Point of Care (POC) tem adquirido uma relevância significativa 
no diagnóstico laboratorial. Limitados em termos metodológicos e no painel de análises disponível, 
apresentam uma mais valia significativa e reconhecida em situações de urgência/ emergência em que se 
pretende uma avaliação rápida e global do estado do paciente. De acordo com o estipulado no Despacho 
10009/2019, “o funcionamento destas unidades de assistência laboratorial à cabeceira do doente é da 
exclusiva responsabilidade do laboratório, de que são uma extensão” pelo que, por inerência, é da 
responsabilidade deste último a implementação de procedimentos adequados à garantia da qualidade dos 
resultados emitidos. 
Objetivos 
Pretende-se estudar a validade dos resultados obtidos no laboratório POC através da avaliação da Incerteza 
Expandida dos resultados de controlo da qualidade interna (CQI) de parâmetros processados em 
equipamentos de química seca instalados nestas unidades. Decidimos também avaliar os resultados dos 
programas de Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) para uma validação da respetiva exatidão.  
Material e métodos 
Foram testados 4 parâmetros analíticos em 4 modelos de equipamentos usados nos laboratórios UNILABS 
(Laboratório POC- química seca; Laboratórios centrais- química convencional) e usando materiais de 
controlo independentes das marcas dos equipamentos. 
Utilizámos os resultados de Incerteza Expandida (U=2*SD) obtidos pela análise de 6 meses de testagem e o 
Score de Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) do programa de química clinica. 
Resultados 
Obtiveram-se resultados de Incerteza Expandida de 3.102% (Glucose), 6.052% (Creatinina), 3.236% (Ureia) e 
2.046% (Potássio) nos testes efetuados no equipamento de química seca. Nos equipamentos de química 
convencional os resultados de Incerteza Expandida foram de 2.53-3.335% (Glucose), 2.386-3.535% 
(Creatinina), 3.408-4.06% (Ureia) e 1.22-3.083% (Potássio). 



59

VIII CONGRESSO 
CIENTÍFICO

ABSTRACTS
Os 4 parâmetros, nos 4 equipamentos distintos, tiveram uma performance dentro do estabelecido pela 
EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). 
Para os 4 parâmetros em análise, nos equipamentos de química seca, obtivemos um SCORE > a 100 no 
programa de química clínica de AEQ. Nos 3 equipamentos de química convencional, o score obtido foi > a 99. 
Conclusões 
Após análise dos resultados obtidos e, considerando a utilização do laboratório POC controlado pelo 
laboratório central que fornece ferramentas de controlo e manutenção adequadas, bem como formação 
certificada e adequada aos diversos utilizadores, sejam técnicos ou enfermeiros e após mais de 1 ano após 
implementação de procedimentos de qualidade rigorosos, concluímos que os resultados obtidos nos 
equipamentos de química seca neles instalados são adequados aos objetivos a que se propõem.  
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Introdução 
A resposta imunológica à infeção ou vacinação pelo SARS-CoV-2, envolve ambos os tipos de resposta imune, 
humoral e celular. A sua expressão pode ser traduzida pela deteção laboratorial de anticorpos anti-SARS-
CoV-2 e pela resposta específica de linfócitos T - Teste de Libertação de Interferão Gama (IGRA). 
Objetivo 
Avaliar os resultados laboratoriais que traduzem a resposta imunológica ao SARS-CoV-2, em 2 fases 
temporais distintas, a 1ª fase quando iniciou o plano de vacinação e a 2ª fase após toma da dose de reforço, 
em dadores com história clínica conhecida. 
Material e Métodos 
Foram obtidas amostras de 34 dadores voluntários, uns sem história clínica de exposição ao vírus, outros em 
estados de imunização ou de infeção clínica conhecidos. Destes, 22 foram avaliados sequencialmente. 
Dentro dos que tiveram contacto com antigénios do vírus (vacina e/ou infeção), incluíram-se indivíduos a 
fazer terapêutica imunossupressora. 
Os ensaios foram efetuados por método serológico Siemens-Atellica IgG SARS-CoV2 S1 (spike), utilizado para 
quantificação de anticorpos IgG, e por métodos de avaliação funcional de estimulação de linfócitos T por 
libertação de interferão gama (IGRA) de dois fabricantes distintos (Quiagen-Quantiferon-Ruo e Euroimmun-
Quant-T-cell-Ruo). 
Os resultados obtidos são apresentados em tabela de incidência e os estudos sequenciais avaliados por 
estatística paramétrica emparelhada (ttest). 
Resultados  
As respostas comparadas para dadores vacinados com uma dose, com dose de reforço, sem história clínica 
de infeção e com doença clínica, foram: 
(resultados positivos)         N    Serologia IgG  Quiagen-Quantiferon Euroimmun-Quant-T-cell 
Vacinação 1 dose                  7           6/7                         4/7                                               
6/7 
Vacinação com reforço        36        35/36                      32/36                                             35/36 
Sem história de exposição      10          1/10                       0/10                                              1/10 
Doença documentada          5         4/5                               4/5                                             5/5 
Todos os dadores com dose de reforço apresentaram aumento da concentração de anticorpos (p<0.005). 

ESTUDO DA RESPOSTA HUMORAL E CELULAR APÓS A EXPOSIÇÃO A ESTÍMULOS 
ANTIGÉNICOS DO SARS-CoV-2 

Introdução 

A resposta imunológica à infeção ou vacinação pelo SARS-CoV-2, envolve ambos os tipos de 
resposta imune, humoral e celular. A sua expressão pode ser traduzida pela deteção laboratorial de 
anticorpos anti-SARS-CoV-2 e pela resposta específica de linfócitos T - Teste de Libertação de 
Interferão Gama (IGRA). 

Objetivo 

Avaliar os resultados laboratoriais que traduzem a resposta imunológica ao SARS-CoV-2, em 2 fases 
temporais distintas, a 1ª fase quando iniciou o plano de vacinação e a 2ª fase após toma da dose de 
reforço, em dadores com história clínica conhecida. 

Material e Métodos 

Foram obtidas amostras de 36 dadores voluntários, uns sem história clínica de exposição ao vírus, 
outros em estados de imunização ou de infeção clínica conhecidos. Destes, 22 foram avaliados 
sequencialmente. Dentro dos que tiveram contacto com antigénios do vírus (vacina e/ou infeção), 
incluíram-se indivíduos a fazer terapêutica imunossupressora. 

Os ensaios foram efetuados por método serológico Siemens-Atellica IgG SARS-CoV2 S1 (spike), 
utilizado para quantificação de anticorpos IgG, e por métodos de avaliação funcional de estimulação 
de linfócitos T por libertação de interferão gama (IGRA) de dois fabricantes distintos (Quiagen-
Quantiferon-Ruo e Euroimmun-Quant-T-cell-Ruo). 

Os resultados obtidos são apresentados em tabela de incidência e os estudos sequenciais avaliados 
por estatística paramétrica emparelhada (ttest). 

Resultados  

As respostas comparadas para dadores vacinados com uma dose, com dose de reforço, sem história 
clínica de infeção e com doença clínica, foram: 

(resultados positivos) N Serologia IgG Quiagen-Quantiferon Euroimmun-Quant-T-cell 

Vacinação 1 dose 7 6/7 4/7 6/7 

Vacinação com reforço 36 35/36 32/36 35/36 

Sem história de 
exposição 10 1/10 0/10 1/10 

Doença documentada 5 4/5 4/5 5/5 

Todos os dadores com dose de reforço apresentaram aumento da concentração de anticorpos 
(p<0.005). 

Dos indivíduos estudados, 2 só apresentaram resposta humoral e celular positiva após a 3ª dose da 
vacina. Dos 3 indivíduos a tomar medicação imunossupressora, 1 não evidenciou resposta humoral 
e celular. A presença de 1 caso positivo pelos 3 métodos, nos dadores sem história de exposição, 
pode sugerir a presença de infeção subclínica. 

Evidenciou-se, num caso único, resposta celular sem deteção de anticorpos, tratando-se 
clinicamente de uma 1ª dose de vacinação muito recente (< 7 dias). 
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Dos indivíduos estudados, 2 só apresentaram resposta humoral e celular positiva após a 3ª dose da vacina. 
Dos 3 indivíduos a tomar medicação imunossupressora, 1 não evidenciou resposta humoral e celular. A 
presença de 1 caso positivo pelos 2 métodos, nos dadores sem história de exposição, pode sugerir a 
presença de infeção subclínica. 
Evidenciou-se, num caso único, resposta celular sem deteção de anticorpos, tratando-se clinicamente de 
uma 1ª dose de vacinação muito recente (< 7 dias). 
O método para avaliação da resposta celular da Quiagen-Quantiferon apresentou menor sensibilidade e 
menor correlação clínica que o do fabricante Euroimmun. 
Conclusão: 
Em concordância com vários trabalhos publicados, o método serológico (anticorpos IgG anti-SARS-CoV-2) 
permite detetar contacto anterior. 
A avaliação da resposta das células T aos antigénios do SARS-CoV-2, pode contribuir com informação 
complementar quando queremos avaliar a resposta a infeções, reinfeções e resposta à vacina e daí inferir a 
possível proteção futura à infeção. 
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