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editorial
DRª HELENA GONÇALVES 
Presidente da Associação Portuguesa de imuno-hemoterapia

A Imuno-hemoterapia é uma especialidade médica com uma área de intervenção abrangente que utiliza processos 
e tecnologias cientificamente válidos para garantir o diagnóstico e o tratamento de doentes com patologias e situa-
ções clinicas diversas.
 
Esta especialidade caracteriza-se por dois componentes distintos e complementares, o técnico-laboratorial e o 
clínico, estando o especialista de Imuno-hemoterapia frequentemente envolvido no tratamento interdisciplinar do 
doente. A prática de transfusão de sangue revolucionou a medicina moderna, desempenhando um papel vital no 
tratamento de doentes com situações clinicas variadas e muitas vezes em risco de vida.

Os especialistas de Imuno-hemoterapia têm como desafio primordial disponibilizar componentes sanguíneos para 
transfusão, em quantidade adequada, seguros e eficazes, privilegiando a intervenção clínica e a articulação com ou-
tras especialidades médicas, de forma a assegurar o uso apropriado de uma terapêutica de disponibilidade limitada 
e com riscos inerentes à sua origem biológica.

É competência do médico especialista de Imuno-hemoterapia avaliar a prescrição, preparar e enviar o produto mais 
adequado para o receptor, nas diferentes situações clinicas. Apoia-se em laboratórios e tecnologias cada vez mais 
sofisticados com o objetivo de diminuir os riscos imunológicos e infeciosos, maximizando a compatibilidade entre 
células e tecidos e diagnosticar as auto e as alo imunizações.

A área da histocompatibilidade também detém conhecimento para avaliar os dadores e receptores de células, te-
cidos e órgãos, gerir listas de espera de receptores e registos de dadores de células e tecidos, coordenar equipas de 
urgência de histocompatibilidade e imunobiologia da transplantação e de seguimento do pós-transplante, avaliar 
clinicamente os receptores, diagnosticar alo sensibilizações, definir os critérios de compatibilidade para atribuição 
de órgãos e critérios de compatibilidade para 2ºs e 3ºs transplantes.

Porque acreditamos que a prática da Imuno-hemoterapia exige profissionais competentes, responsáveis e com ele-
vado nível de conhecimento, garantindo a qualidade e segurança de todo o processo transfusional, incluímos nesta 
edição um debate sobre a formação dos profissionais médicos de Imuno-hemoterapia.

Fazemos votos para que esta revista da APIH promova a discussão científica critica sobre a utilização da terapêutica 
transfusional. A publicação deste número 2 da Revista Portuguesa de Imuno-hemoterapia espera contribuir para 
o registo e divulgação do conhecimento técnico-científico ao reconhecer a credibilidade da produção científica 
dos profissionais vinculados ao XI Congresso Nacional da APIH na perspetiva do seu fortalecimento institucional.

Bem-hajam.

A Presidente
Maria Helena Gonçalves
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REVISTA 
PORTUGUESA

DE IMUNO
HEMOTERAPIA PROGRAMA DO 

CONGRESSO

ABERTURA SOLENE

DA DÁDIVA AOS COMPONENTES DO SANGUE
Moderadores: Dialina Brilhante e Helena Gonçalves
Aspetos éticos relacionados com a dádiva/Avaliação da motivação para a dádiva
em alunos do ensino superior
Helena Gonçalves e Maria José Gomes
Requisitos de um sistema informático a ser aplicado na área transfusional
Jorge Condeço
Implementação do ISBT 128
Mário Chin
Produto standard ou adaptado/código ISBT 128
Ana Macedo

COFFEE BREAK & DISCUSSÃO DE POSTERS

Ecrã 1 – PO10 | PO11 | PO13 – Moderadores: Dialina Brilhante e Mário Chin
             – PO02 | PO03 | PO47 | PO57 – Moderadores: Lúcia Borges e Ana Paula Sousa

Ecrã 2 – PO12 | PO53 | PO60 | PO65 – Moderadores: Zulmira Fonseca e Miguel Galvão
               – PO30 | PO33 – Moderadores: Fátima Nascimento e António Duran

Ecrã 3 – PO31 | PO34 – Moderadores: Fátima Nascimento e António Duran
               – PO05 | PO32 | PO46 | PO74 – Moderadoras: Clara Juncal e Helena Alves 

FRACIONAMENTO DO PLASMA PORTUGUÊS. NECESSIDADE DE AFÉRESE?
Moderadores: Zulmira Fonseca e Miguel Galvão
Ponto da situação do projeto de fracionamento do plasma português
Margarida Amil
Papel da aférese no fracionamento do plasma
Jorge Tomaz

ALMOÇO

REUNIÃO
 
Passado, Presente e Futuro da Cadeia Transfusional
Eficácia, Traçabilidade e Segurança do Paciente

MESA REDONDA: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E AS DIFERENÇAS NO
TRATAMENTO DA DEFICIÊNCIA DE FERRO SEM ANEMIA
Moderadoras: Helena Gonçalves e Dialina Brilhante
A importância do diagnóstico da deficiência de ferro sem anemia nas doenças crónicas
Cândida Fonseca
As diferenças no tratamento da deficiência de ferro sem anemia
Manuel Munoz 

09h00

09h30

11h00

11h30

12h30

12h30

14h00

11 de Outubro de 2019
AMEAÇA DE AGENTES TRANSMISSÍVEIS PELA TRANSFUSÃO EM PORTUGAL
Moderadores: Maria Antónia Escoval e Celene Sargento
O projeto VISTART. Guidelines para a identificação de novos riscos por agentes
patogénicos
Antónia Escoval
Desafios para a prevenção de doenças emergentes transmitidas por vetores em
Portugal
Antónia Escoval
Impacto dos vírus da hepatite A e hepatite E na segurança da transfusão
Celene Sargento

COFFEE BREAK & DISCUSSÃO DE POSTERS

Ecrã 1 – PO14 | PO16 | PO17 | PO18 – Moderadores: Dialina Brilhante e Mário Chin
             – PO69 | PO70 – Moderadores: Zulmira Fonseca e Miguel Galvão

Ecrã 2 – PO66 – Moderadores: Zulmira Fonseca e Miguel Galvão
             – PO06 | PO07 | PO83 | PO85 – Moderadores: Clara Juncal e Helena Alves
             – PO37 – Moderadores: Fátima Nascimento e António Duran

Ecrã 3 – PO35 | PO36 | PO38 – Moderadores: Fátima Nascimento e António Duran
             – PO54 | PO48 | PO55 | PO56 – Moderadores: Lúcia Borges e Ana Paula Sousa

COMUNICAÇÕES ORAIS - AFÉRESE DE COMPONENTES E AFÉRESE
TERAPÊUTICA & IMUNOHEMATOLOGIA
Moderadoras: Lúcia Borges e Ana Paula Sousa

CO01 – Eritracitaferese vs. Flebotomia – experiência de dois centros
Filipa Martins Pereira; Tiago Brites; João Filipe Pereira; Arnaldo Brito; Ana
Palmira Amaral; Filipe Lobo; Ana Esesumaga; Catarina Borges; Marina Costa;
Jorge Tomaz

CO02 – Trombocitopenia do recém-nascido ou um crime com dois culpados
Conceição Malcata; Elisabete Neves Oliveira; Maria João Palaré; Filomena
Pereira

CO03 – Anemia hemolítica autoimune (AHAI) vs induzida por drogas (AHID)
Renata Salvado; Andreia Baptista; Galyna Kostyk; Maria José Rodrigues; Conceição Malcata

CO04 – Fenotipagem alargada de dadores de sangue do Serviço de Sangue
Denísia Dias; Maria De Conceição Pinto

CO05 – Estudos imunohematológicos e sua importância nas decisões clínicas –
Experiência de um Hospital Pediátrico
João Lopes; Rita Bernardino; Inês Moser; Gabriela Delgado; Sandra Tique; Teresa
Francisco; Cláudia Marques; Maria José Rodrigues; Deonilde Espírito Santo

15h00

16h30

17h00

11 de Outubro de 2019
Sala 1

Sala 1

Sala de Posters

Sala de Posters

Sala 2

Sala 1
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11 de Outubro de 2019

COMUNICAÇÕES ORAIS
A ESPECIALIDADE DE IMUNOHEMOTERAPIA & OUTROS
Moderadoras: Clara Juncal e Teresa Sevivas

CO15 – Bevacizumab: uma opção terapêutica na Teleangiectasia Hemorrágica
Hereditária refratária
Soraia Campaniço; Clara Juncal; Ana Oliveira; Catarina Jacinto Correia; Samuel Fernandes

CO16 – Dor crónica e Drepanocitose
Tiago Quaresma; Daniela Pimenta Silva; Nuno Vieira E Brito; Paula Alcântara;
Miguel Galvão; Álvaro Beleza

CO17 – Papel das Micropartículas derivadas de Plaqueta na Modulação do
fenótipo hemorrágico em doentes com Trombocitopenia Imune grave
Teresa Sevivas; Margarida Coucelo; Dalila Marques; Patrícia Martinho; Catarina
Pinto; Elsa Gonçalves; Teresa Fidalgo; Susana Santos; Ramón Salvado; Artur Paiva;
Letícia Ribeiro; Dalia Marques

CO18 – Qual o diagnóstico em 5 famílias com distúrbio plaquetar congénito:
Trombastenia, Storage pool disease, TCH2, RUNX1 e MYH9? ou RASGRP2, TUBB1, ANKRD26 e 
DIAPH1?
Teresa Sevivas; Dalila Marques; Joana Pinheiro; Margarida Coucelo; Joana
Azevedo; Ramón Salvado; José Maria Bastida; José Maria Rivera

CO19 – Ecografia como método para detecção precoce de alterações articulares
subclínicas em crianças hemofílicas: experiência de um Centro Assistencial
Teresa Sevivas; Diogo Roriz; Inês Abreu; Pedro Pissarra; Dalila Patrício; Iolanda
Veiros; Ângela Moreira; Maria José Noruegas; Ramón Salvado

CO20 – Investigação de reação anafilática a concentrado de FVIII em doente com
Hemofilia A ligeira: sua relevância para a prática clínica
Teresa Sevivas; Carla Chaves Loureiro; Sofia Pires; Bartolomé Borja; Dalila
Patrício; Ramón Salvado

CO21 – Avaliação de eventos tromboembólicos em doentes hemato-oncológicos
– IPO-Porto
Ana Ribeiro Baldaia; Tavares Marcio; Dulcineia Pereira; Claudia Moreira; Sergio
Chacin; Ana Espirito Santo; Nelson Domingos; Isabel Oliveira; Angelo Martins;
Ilidia Moreira; Luisa Viterbo; Mario Mariz; Luisa Lopes Dos Santos

ASSEMBLEIA GERAL DA APIH

JANTAR DO CONGRESSO

CO06 – Infeções urinárias com frias consequências: a propósito de um caso
clínico
Romeu Dutra; Beatriz Sousa; Teresa Martins

CO07 – Anticorpos anti-HLA na transfusão e transplante: preto no branco ou
lugar para o cinzento?
Filipe Gonçalves; Ana Macêdo; Dialina Brilhante

COMUNICAÇÕES ORAIS 
PRÁTICA TRANSFUSIONAL & TERAPIA CELULAR
E TRANSPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOIÉTICOS
Moderadoras: Zulmira Fonseca e Fátima Rodrigues

CO08 – Avaliação da implementação do protocolo cirúrgico transfusional (type
and screen) no IPO-Porto
José Macedo Alves; Diogo Soares; Ricardo Pinto; Juliana Moutinho; Catarina
Carvalho; Maria Rosales; Luísa Lopes Dos Santos

CO09 – Transfusão Maciça na Hemorragia pós-parto
Marta Jorge; Beatriz Sousa; Maria José Alves; Ana Alegria

CO10 – A experiência do Serviço de Imuno-hemoterapia do CHULN-HSM na
transfusão de doentes com Mieloma Múltiplo a fazer terapêutica com
DARATUMUMAB entre 2016 e 2019
Lu Parusnikova; Anabela Sousa Brites; Susana Aquino Gonçalves

CO11 – Hemorragia Digestiva Grave como forma de apresentação de Leucemia
Promielocítica Aguda (LPA): A Propósito de um Caso Clínico
Ana Palricas Costa; Ana Garção; Maria Manuel Deveza; Rita Fleming

CO12 – Um diagnóstico pendente de Púrpura Trombocitopénica Trombótica
congénita
Tiago Quaresma; Miguel Galvão; Clara Juncal

CO13 – Estratégia transfusional no mieloma múltiplo em doentes submetidos a
transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos
Beatriz Lima Pinto; Diana Cibele; Pedro Bettencourt Medeiros; Rui Bergantim;
Carla Monteiro; Maria Do Carmo Koch

CO14 – O transplante autólogo de progenitores hematopoiéticos no tratamento
da Esclerose Sistémica - discussão de caso clínico
Marco Sampaio; Ana Salselas; Filipa Bordalo; Fátima Amado; Sérgio Lopes;
Catarina Pinho; Susana Roncon

17h00

18h30

20h00

17h00

11 de Outubro de 2019

Sala 2

Sala 3
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O FUTURO DA ESPECIALIDADE AVALIADA PELOS INTERNOS/RECÉM -
ESPECIALISTAS DE IMUNO-HEMOTERAPIA
Moderadores: Helena Alves e Álvaro Monteiro
Investigação científica e industrialização de processos como motor de
desenvolvimento
Ana Freixo
Referenciação hospitalar e Rede de Cuidados de Imuno-hemoterapia
Raquel A. Dias
O valor do conhecimento laboratorial nas estratégias de desenvolvimento de
autossuficiência das Unidades Hospitalares
André Caiado
O valor da Clínica de Imuno-hemoterapia numa especialidade mista Clínico-
Laboratorial
Maria Manuel Deveza
Desafios de melhoria na interação da especialidade com os demais serviços
hospitalares
Cláudia Vaz

COFFEE BREAK & DISCUSSÃO DE POSTERS

Ecrã 1 – PO41 | PO42 | PO43 – Moderadores: Dialina Brilhante e Mário Chin
             – PO67 | PO68 | PO7 – Moderadores: Lúcia Borges e Ana Paula Sousa

Ecrã 2 – PO24 | PO80 | PO82 | PO84 – Moderadores: Zulmira Fonseca e Miguel Galvão
              – PO23 | PO25 – Moderadores: Fátima Nascimento e António Duran

Ecrã 3 – PO22 | PO63 – Moderadores: Fátima Nascimento e António Duran
             – PO08 | PO09 | PO27 | PO79 – Moderadores: Clara Juncal e Helena Alves

DESAFIOS EM IMUNO-HEMOTERAPIA
Moderadores: António Duran e Dialina Brilhante
Considerações básicas na elaboração de estudo/ensaio clínico
André Branquinho
Genotipagem eritrocitária . Quando Fazer?
Inês Moser
Daratumumab
Dialina Brilhante

APRESENTAÇÃO DOS TRÊS MELHORES POSTERS E
ENCERRAMENTO DO CONGRESSO

TERAPIA CELULAR
Moderadores: Clara Juncal e Susana Roncon
O contributo da Imuno-hemoterapia no futuro da terapia celular e transplantação
Carla Pereira
Dispositivos para a monitorização de biomarcadores em fluídos biológicos
Goreti Sales
T- reguladores: Papel na imunidade celular pós transplante alogénico
Rita Azevedo

COFFEE BREAK & DISCUSSÃO DE POSTERS

Ecrã 1 – PO19 | PO26 | PO21 | PO20 | PO40 – Moderadores: Dialina Brilhante e Mário Chin
             – PO73 | PO75 – Moderadores: Zulmira Fonseca e Miguel Galvão

Ecrã 2 – PO77 | PO78 – Moderadores: Zulmira Fonseca e Miguel Galvão
             – PO45 | PO58 | PO61 | PO64 – Moderadores: Lúcia Borges e Ana Paula Sousa
             – PO59 – Moderadores: Fátima Nascimento e António Duran

Ecrã 3 – PO39 | PO72 | PO81 – Moderadores: Fátima Nascimento e António Duran
             – PO04 | PO29 | PO62 | PO76 – Moderadores: Clara Juncal e Helena Alves

DOENÇAS CONGÉNITAS QUE NECESSITAM DA INTERVENÇÃO DO IMUNO-
HEMOTERAPEUTA: DREPANOCITOSE: CONCLUSÕES DO FÓRUM
Moderadores: Fátima Nascimento e Maria José Rodrigues
Avaliação dos dados nacionais
Miguel Carneiro
Recomendações clínicas
Miguel Almeida
Recomendações laboratoriais
Romeu Dutra

SIMPÓSIO SATÉLITE INOVAÇÃO CENTRADA NO DOENTE
Presidente: Alvaro Beleza
Moderadores: Carmen Rey e Anabela Rodrigues
Reversal of Trauma Induced Coagulopathy: The Retic Trial
Helena Gomes
Sonhando com um Hospital Otimista
José Fonseca Pires

ALMOÇO

12 de Outubro de 2019 12 de Outubro de 2019
09h00

10h30

11h00

12h30

13h30

15h00

16h30

17h00

18h30

REVISTA 
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CONGRESSO
Sala 1

Sala de Posters

Sala 1

Sala de Posters
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REVISTA 
PORTUGUESA

DE IMUNO
HEMOTERAPIA PLENARY

LECTURES
Da Dádiva aos Componentes do Sangue
Moderadoares: Dialina Brilhante e Helena Gonçalves

SP01 - ASPETOS ÉTICOS RELACIONADOS COM A DÁDIVA/
AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO PARA A DÁDIVA EM ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

Helena Gonçalves ¹ 
1 - Instituto Português de Sangue e de Transplantação, Coimbra

A ética é um dos pilares necessários à resolução das 
tensões que nascem quando valores se confrontam. 
Esta ferramenta deve estar ao serviço dos grandes 
debates da medicina, nomeadamente, da medicina 
transfusional.

Ao longo de toda a cadeia transfusional, há valores 
que se disputam, cruzam e chocam. A precisão das 
palavras, a clareza das definições e a coragem de as 
por a nu, projetando um olhar aberto sobre o mundo 
com bondade, são elementos essenciais das questões 
de ética da medicina transfusional. 

Também é primordial realçar que prioritariamente 
deverão ser discutidos os direitos dos doentes que be-
neficiam com o sangue seguro doado e só depois de-
vem ser discutidos os direitos dos dadores.

A transfusão de sangue é o segundo procedimento 
mais usado nos sistemas de cuidados de saúde pelo 
mundo inteiro. Nas últimas décadas, alterações signi-
ficativas foram introduzidas na prática da medicina 
transfusional.

A transfusão de componentes sanguíneos parece ser a 
maneira mais intuitiva e rápida de aumentar o nível de 
hemoglobina e tem sido um tratamento preconizado 
ao longo dos anos. No entanto, a sua prática acarreta 
vários riscos, relacionados com a complexidade de um 
processo com múltiplas etapas necessárias envolvidas-
-armazenamento, preparação e administração de pro-
dutos sanguíneos- e extensos recursos humanos.
Também foram implementadas estratégias e diretrizes 
que são uma parte fundamental do processo com vista 
a aumentar a segurança da transfusão.

Por força destas questões identificadas, bem como da 
crescente escassez de produtos sanguíneos, está em 
curso uma extensa pesquisa destinada a encontrar um 
substituto do sangue com as mesmas propriedades fi-
siológicas e livre de riscos, mas até hoje sem resultados 
clinicamente relevantes.

É cada vez mais necessária uma abordagem multidis-
ciplinar, individualizada e centrada no doente, de for-
ma a melhorar a gestão destes produtos. 

No que concerne aos dadores, estes dão tempo e san-
gue. Têm por isso, o direito de o fazerem em ótimas 
condições de segurança e conforto e de receberem to-
dos os esclarecimentos em caso de suspensão. Tam-
bém merecem o melhor uso possível da sua dádival e 
o acesso a toda a informação relevante.

O sangue e os componentes sanguíneos são considera-
dos “material” económico: são necessários, têm custos 
e são raros. A produção e transfusão de componentes 
sanguíneos representam um custo para a sociedade 
e podem ser consideradas “valor”. Por outro lado, o 
número de dadores de sangue disponíveis é limitado 
e tem estado, permanentemente, a diminuir ao longo 
dos últimos anos (figura 1). Neste contexto é vital as-
segurar que a ligação entre a comunidade transfusio-
nal e a opinião pública seja “transparente”. Manter este 
equilíbrio é essencial para a manutenção do forneci-
mento por parte da população deste bem inestimável.

SP02 - LITERACIA E MOTIVAÇÕES RELATIVAMENTE À DOAÇÃO DE SANGUE EM 
ALUNOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Maria José Gomes ¹; Helena Gonçalves ²; António Nogueira; Celeste Antão; Cristina Teixeira 
1 - Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de saúde; 2 - Instituto Português de Sangue

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DADORES E DÁDIVAS EM PORTUGAL DESDE 2008 ATÉ 2017

Palavras-chave: sangue, dadores de sangue, estu-
dantes, literacia, motivação.

A doação de sangue é considerada uma atitude que 
pode salvar vidas e é atualmente um assunto de relevo 
dada a crescente necessidade em manter reservas para 
a transfusão de sangue de emergência. A compreen-
são de todos aspetos subjacentes à atitude de ser dador 
permitirá perspetivar metodologias e programas dire-
cionadas para ações específicas, de forma a aumentar 
o nível de conhecimento da população nesta matéria, 
bem como para motivar atitudes positivas face à doa-
ção de sangue.
Objetivo: Avaliar a literacia, atitudes, opiniões e moti-
vações relativamente à doação de sangue em estudan-
tes do ensino superior. 
Material e métodos: Estudo descritivo tendo como 
elegíveis os estudantes de uma instituição de ensino 
superior (Norte de Portugal). Foi construído um ques-
tionário com questões em quatro domínios: literacia, 
atitudes, opiniões e motivações relativamente à doa-
ção de sangue. Os dados foram obtidos por auto-apli-
cação do questionário. Com base nas 17 questões que 
avaliam a literacia, criaram-se três categorias: baixa (0 
a 7 respostas certas), média (8 a 13 respostas certas) e 
alta (14 a 17 respostas certas).

Resultados: Dos 1140 alunos a frequentar os diferen-
tes cursos 380 (33%), foram convidados a participar 
e destes apenas 2% (n=8) recusaram. Dos 373 inqui-
ridos, 83% são do género feminino, 84% têm idade 
inferior a 23 anos e 48% frequentam o 1º ano. Dos 
participantes 13% (n= 48) doaram sangue pelo menos 

uma vez e 7% (n=26) fazem-no de forma regular. O 
nível de literacia revelado é baixo para 16% (n=61) e 
alto para 13% (n=42). Relativamente a atitudes, 98% 
(n=366) doariam sangue num apelo urgente, igual 
percentagem o faria para um familiar ou amigo, 68% 
(n=254) afirmam que as campanhas de sensibilização 
influenciam a doação de sangue e 21% (n=79) doa-
riam sangue se recebessem incentivo monetário. No 
domínio das opiniões, 20% (n=73) dos inquiridos 
referiram ter receio de contrair doenças ao doar san-
gue, 83% (n=311) confiam no material utilizado e 60% 
(n=224) consideram que a informação existente sobre 
dádiva de sangue é insuficiente. No que respeita à mo-
tivação para a dádiva, os fatores mais referidos como 
importantes foram, o dever cívico, a falta de sangue 
nos serviços de saúde e a qualidade de atendimento, 
respetivamente, para 72% (n=268), 87% (n=323) e 
70% (n=259) dos inquiridos. 

Conclusão: É de salientar a baixa proporção de dado-
res nesta amostra tendo em conta que são indivíduos 
pertencentes ao grupo etário onde é mais expectável a 
dádiva de sangue. No entanto, quase a totalidade es-
taria disponível para doar sangue. O sentido de dever 
cívico, a qualidade do atendimento e a falta de sangue 
nos serviços de saúde são fatores motivacionais para 
a dádiva de sangue. Uma grande proporção de estu-
dantes apresenta um nível de literacia médio. Consi-
dera-se importante fornecer informação e formação 
sobre a doação de sangue, concretamente no que se 
refere fatores impeditivos, locais de colheita e riscos 
associados. São necessárias estratégias de abordagem 
que realcem o papel do dador na sociedade.
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SP03 - REQUISITOS DE UM SISTEMA INFORMÁTICO A SER APLICADO NA ÁREA 
TRANSFUSIONAL

SP04 - IMPLEMENTAÇÃO DO ISBT 128

SP05 - PRODUTO STANDARD OU ADAPTADO/ CÓDIGO ISBT 128

Jorge Condeço¹; Jorge Leal¹ 
1 - Centro Regional de Sangue do Porto

Mário Chin¹ 
1 - Centro de Sangue e da Transplantação de Coimbra

Ana Macêdo ¹ 
1 - SIH, IPOLFG EPE

A rápida evolução das tecnologias da informação e 
a proliferação do uso de sistemas informatizados, 
em contextos que envolvem risco elevado, tais como 
a prestação de cuidados de saúde, levanta questões 
quanto à qualidade, fiabilidade, validade e segurança 
destes sistemas. Esta preocupação originou a elabora-
ção e publicação de regulamentação por várias autori-
dades reguladoras.

O Decreto-lei 185/2015 (que procedeu à segunda al-
teração ao Decreto-Lei n.º 267/2007), estabelece o 
regime jurídico da qualidade e segurança do sangue 
humano e dos componentes sanguíneos, respectivas 
exigências técnicas, requisitos de rastreabilidade e no-
tificação de reações e incidentes adversos graves e as 
normas e especificações relativas ao sistema de qua-
lidade dos serviços de sangue, com vista a assegurar 
um elevado nível de proteção da saúde pública. Neste 
documento estabelece-se no ponto 4.5 do ANEXO III, 
sobre Normas e especificações do sistema de qualidade 

O ISBT 128 é um standard global para a identificação, 
rotulagem e transferência de informações de produtos 
médicos de origem humana - MPHO, incluindo san-
gue, células, tecidos, leite e órgãos que atravessa fron-
teiras e sistemas diferentes de saúde. O padrão foi pro-
jetado para garantir os mais altos níveis de precisão, 
segurança e eficiência para o benefício de dadores, 
doentes, Serviços de Sangue e Serviços de Medicina 
Transfusional registados e licenciados com o ISBT 128 
em todo o mundo.
Apresentando um método de codificação exclusivo, 
altamente flexível e abrangente para cada produto co-
lhido, o ISBT 128 fornece consistência internacional 
para apoiar a transferência, transfusão ou transplante 
de produtos médicos de origem humana.
Aprovado pelo Conselho de Diretores do ISBT- In-
ternational Society of Blood Transfusion em 1994, o 
Standard ISBT 128 obtém aceitação internacional, e, 
a sua utilização para os produtos de terapia celular é 
apoiada pelas AABB - American Association of Blood 
Banks, ASFA - American Society for Apheresis, ASB-
MT - American Society for Blood and Marrow Trans-
plantation, EBMT – European Bone Marrow Trans-
plantation, FACT - Foundation for the Accreditation 
of Cellular Therapy, ISBT - International Society of 
Blood Transfusion, ISCT International Society Cell & 

De acordo com a NOC 010/2012 um Pool de Con-
centrados Plaquetários (CPP) é o produto o obtido 
a partir da junção de 4-6 concentrados plaquetários 
standard ou após o processamento de 4-6 camadas 
leucoplaquetárias de diferentes dádivas de sangue to-
tal. Contém um mínimo de 2,5 x1011 plaquetas num 
volume total de 250-300 mL de plasma ou solução adi-
tiva.

Num hospital hemato-oncológico, com doentes pe-
diátricos e adultos, a existência de um produto stan-
dard pode não ser a opção. 

A aloimunização plaquetária, sobretudo em doentes 
politransfundidos, é, também, um fator a ter em con-
ta pelo que deve ser minimizada a exposição destes 
doentes a múltiplos dadores.

Nesse sentido, no nosso serviço aquando da intro-
dução do sistema REVEOS optou-se por fazer o pro-
cessamento das unidades de ST, 18-24 horas após a 
colheita (overnight), de forma a potenciar a recupe-
ração plaquetária. Cada IPU obtido caracteriza-se por 
ser um produto altamente concentrado em plaquetas 
(PYI médio de 68,7*109  plaquetas) e suspenso em 
cerca de 34 mL de plasma.
Com base nestes valores optou-se por fazer poo-

Desde a aprovação da especificação técnicas do ISBT 
128 para a rotulagem do sangue no Congresso da 
ISBT em 1994, em Amsterdão, os peritos europeus e 
americanos em bancos de sangue continuaram a de-
senvolver e manter o padrão. Esses especialistas, or-
ganizados no - European Technical Advisory Group 
- ETAG e no American Technical Advisory Group 
- ATAG reúnem-se regularmente para desenvolver e 
expandir o padrão. Nessas reuniões, os participantes 
garantem que os padrões reflitam, não apenas avan-
ços científicos contínuos da medicina transfusional, 
mas também serviços adjuntos que são cruciais para 
a aplicação eficaz da norma. O estabelecimento de 
painéis de peritos garante a ampla base de conheci-
mento necessária para antecipar as necessidades em 
constante mudança dos utilizadores finais na medi-
cina transfusional - sejam eles Serviços de Medicina 
Tansfusional, Serviços de Sangue ou fracionadores de 
produtos sanguíneos. Cada vez mais, Serviços de San-
gue e Serviços de Medicina Tansfusional operam em 
sistemas computacionais sofisticados desenhados para 
aumentar a segurança e a eficiência. A transferência 
eletrónica de informações entre estes serviços garante 
precisão, mas só pode ser efetivamente alcançada num 

que “…..se forem utilizados sistemas informatizados, os 
procedimentos relativos ao software, ao hardware …….. 
devem ser periodicamente analisados para assegurar a 
sua fiabilidade. Devem igualmente ser validados antes de 
serem utilizados e há que assegurar que se mantenham 
validados. O hardware e o software devem estar prote-
gidos em relação ao uso ou a alterações não autoriza-
dos”….

Esta palestra tem como objectivo examinar o pensa-
mento actual no que diz respeito aos princípios e me-
todologias para a elaboração de requisitos de Sistemas 
Informáticos específicos para os Serviços de Sangue 
e de Medicina Transfusional, explorando as várias 
abordagens e contextos possíveis para este problema e 
apresentar o racional para a elaboração de protocolos 
de validação retrospectiva (a mais exequível tendo em 
conta de que os sistemas estão desenvolvidos e imple-
mentados) dos Sistemas Informáticos em utilização 
com base nos requisitos considerados obrigatórios. 

Gene Therapy, ISCT Europa, JACIE - Joint Accredi-
tation Committee, NMDP - National Marrow Donor 
Program e WMDA - Bone Marrow Donors Worldwi-
de. É por conseguinte, amplamente endossado pela co-
munidade profissional e está sendo adotado em novas 
áreas, para além das áreas clássicas. Assim encontra-
mos na área do sangue, terapia celular, tecidos, órgãos, 
ainda nos bancos de leite, microbiota fecal, produtos 
oculares, derivados do plasma, medicina regenerativa, 
produtos de reprodução assistida, produtos tópicos e 
dispositivos médicos.
No mundo atual de operações militares e programas 
de assistência multinacionais, os componentes de 
sangue colhidos e processados num país podem ser 
transportados e utilizados num outro. Nestas situa-
ções, a standardização é obrigatória. Por exemplo, na 
Guerra do Golfo (1990 - 1991), a não padronização 
das cores e informações do rótulo do sangue levou a 
confusão e imprecisões na transferência e transfusão 
de componentes sanguíneos pela força de coligação de 
34 nações.
O ISBT 128 tornou-se o padrão global para a termino-
logia, identificação, codificação e rotulagem de sangue 
e componentes sanguíneos e é usado em 2019 em mais 
de 89 países dos seis continentes, com sistemas de saú-
de diferentes. 

lings de 2, 3 e 4 IPU aos quais se adicionam respe-
tivamente 100 e 200 mL de solução aditiva. Es-
tes pools permitem ter volumes e concentrações 
adequadas ao doente adulto e ao doente pediá-
trico, com rendimentos transfusionais eficazes.  

A decisão de poolings de 2, 3 e 4 IPU revelou-se no 
nosso hospital de maior utilidade do que um pool 
standard e permitiu também otimizar a gestão de sto-
ck destes componentes.

A adoção da rotulagem ISBT 128 pressupõe a unifor-
mização da rotulagem de um componente mas tam-
bém a escolha de um código de produto que represen-
te as características do produto usado. No entanto, são 
omissas informações que decidimos adicionar dando 
assim cumprimento aos requisitos elencados no “Gui-
de to the preparation, use, and quality assurance of 
blood components”.

No nosso serviço o código escolhido foi o EV4986V00, 
mas houve a preocupação de garantir um conjunto de 
informação adicional na rotulagem, informação essa 
de grande utilidade para os serviços prescritores já que 
incluem informação sobre o nº de CP que constituem 
o pool, as condições de armazenamento e utilização, 
o volume e concentração e o tipo de solução aditiva.

contexto global pelo uso de padrões acordados inter-
nacionalmente para definir o ambiente da informação. 
Para concretizar esse objetivo, a ETAG evoluiu para 
incluir representantes das nações do Oriente Médio e 
da África: EMATAG (Europe, Middle East and Africa 
Technical Advisory Group).

Refira-se que os Serviços de Sangue, Laboratórios de 
análises, Serviços de Transfusão, organizações profis-
sionais, Agências Reguladoras e fornecedores de todo 
o mundo estão representados nestes grupos.
O uso dos códigos do produto ISBT 128 e do banco 
de dados de suporte pode apoiar os sistemas de he-
movigilância nacionais e internacionais, fornecendo 
descrições de produtos para análise de dados do deno-
minador. Todos os anos, mais de 42 milhões de produ-
tos sanguíneos são rotulados com códigos de produto 
ISBT 128 e isso poderia fornecer uma fonte rica de 
dados do denominador.
O relatório e a análise desses dados podem ser pa-
dronizados e automatizado. Nos EUA, os Centros de 
Controle de Doenças estão incorporando fórmulas 
com ISBT 128 nos seus sistemas de notificação e aná-
lise de hemovigilância.
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Fracionamento do plasma português
Necessidadede aférese?

SP06 - PONTO DA SITUAÇÃO DO PROJETO DE FRACIONAMENTO DO PLASMA PORTUGUÊS

Margarida Amil¹; Carlos Falcão²; Vitor Marques² 
1 - Centro Hospitalar Universitário do Porto; 2 - IPST,IP

Em 2015 foi proposto pelo IPST,IP o Programa Estra-
tégico Nacional de Fracionamento de Plasma com o 
objetivo a longo prazo, de manter a autossuficiência 
nacional em sangue e componentes, e de plasma ina-
tivado, e suficiência tendencial em derivados do plas-
ma. O Programa estimava uma redução de custos com 
a aquisição desses medicamentos de cerca 50%. Este 
programa definiu duas fases: primeira apenas seriam 
incluídos 30 000 litros (cerca de 120000 unidades) de 
plasma de sangue total colhido e armazenado no IPST, 
IP e numa segunda fase seria incluído plasma de san-
gue total colhido em alguns hospitais.

Fracionamento: a primeira fase foi cumprida com o 
envio de plasma em 29/6, 23,24 e 30/7, e 9 e 10/8. Total 
30.169,055 L, 106.165 unidades. Produtos obtidos e 
distribuídos nas tabelas 1 e 2.

Custo: 4.455.926 euros. Se a este valor, corresponden-
te ao valor do serviço prestado de fracionamento se 
acrescentar o valor da matéria prima de 2 milhões de 
euros o custo foi de cerca de 6.5 milhões.

A aquisição no mercado, portanto sem o serviço de 
fracionamento seria de cerca de 8.5 milhões de euros, 
pode dizer-se, grosso modo que há uma diferença, 
para menos, de cerca de 2 milhões de euros.

Foi assinado um protocolo com 14 hospitais que de-
finiram as quantidades de plasma que poderiam ser 
enviadas apar o IPST. Este plasma poderá ser utili-
zado para inativação ou fracionamento. Atualmente, 

o Centro Hospitalar Universitário S. João e o Centro 
Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) enviam 
plasma para o IPST, tendo sucessivamente verificado 
o cumprimento dos requisitos legais específicos. Os 
restantes estão em fase de implementação das neces-
sárias alterações que garantam o cumprimento des-
ses requisitos para início do cumprimento do proto-
colo. O processo do concurso público internacional 
encontra-se pendente de resolução de Conselho de 
Ministros para autorização da realização da despesa 
com encargos plurianuais (2020-2022), no valor cerca 
8,5M€ para 60.000 litros de plasma (IPST e Hospitais).

Inativação SD: O IPST, IP recebeu e distribui do 
CHUP 2469 unidades (inativadas em processo autó-
nomo antes da regulamentação). Para além disso en-
viou para inativação 43.550 unidades e recebeu 53.421 
e distribui 52732 unidades, tendo atualmente apenas 
689 unidades de grupo B - tabelas 3 e 4. O custo foi 
de 3.041.215,00 € (não inclui o custo de inativação das 
unidades recebidas do CHUP). Foram distribuídas a 
nível nacional. 

Custo do serviço de inativação: 3.041.215,00 € (custos 
apenas do IPST).

Após tantos anos de dificuldades, foi finalmente possí-
vel concretizar o aproveitamento do plasma de sangue 
total, devendo manter-se obrigatoriamente a continui-
dade do processo rumo aos objetivos traçados e que se 
mantêm perfeitamente atuais.
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Moderadoares: Zulmira Fonseca e Miguel Galvão

Ameaça de Agentes Transmissíveis pela transfusão 
em Portugal

SP08 - O PROJECTO VISTART – GUIDELINES PARA A IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS RISCOS
POR AGENTES PATOGÉNICOS

Antónia Escoval¹ 
1 - Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação

O projecto VISTART (Vigilance and Inspection for 
the safety of transfusion, assisted reproduction and 
transplantation) foi uma Acção Conjunta da Comis-
são Europeia destinada a apoiar os Estados Membros 
(EM) no desenvolvimento e melhoria da sua capaci-
dade de monitorização e controle nas áreas do sangue, 
tecidos, células e reprodução medicamente assistida.
Portugal participou activamente nesta Acção Conjun-
ta liderando o “Workpackage” sobre vigilância que ti-
nha como objectivos:

• Explorar as semelhanças entre os sistemas de vigi-
lância para sangue, tecidos, células e reprodução me-
dicamente assistida (STC), identificando oportunida-
des para partilha de informação e procedimentos para 
melhorar a qualidade e segurança dos produtos.

• Harmonizar o trabalho nas áreas de notificação 
anual à Comissão Europeia de Reacções e Eventos 
Adversos Graves, de procedimentos de Alerta Rápido 
e identificação e resposta a novos riscos por agentes 
patogénicos.

 Para atingir estes objectivos foram constituídos três 
grupos de trabalho. O grupo para identificação e res-
posta a novos riscos por agentes patogénicos tinha, 
por sua vez, como objectivos:

• Identificar os procedimentos de resposta, existentes 
a nível nacional e internacional, bem como os instru-
mentos de notificação utilizados pelos EM, a fim de 
documentar princípios e boas práticas a incorporar 
nos processos de tomada de decisão e comunicação a 
nível da União Europeia (UE).

• Desenvolver guidelines com recomendações sobre a 
forma como devem ser desenvolvidas e comunicadas 
as medidas preventivas a nível nacional e da UE.
 
Qualquer sistema de identificação de ameaças graves 
à saúde que possa ser relevante para a segurança do 
doente ou disponibilidade de STC deve incluir: o aler-
ta rápido para novos riscos (identificação e monito-
rização do risco), gestão da situação epidemiológica 
(gestão de risco) e procedimentos de comunicação. A 
gestão do risco deve integrar não só a avaliação e con-

trole do risco como o impacto das medidas adoptadas 
na disponibilidade de STC.
Foram convidados peritos de várias organizações in-
ternacionais, nomeadamente do European Centre for 
Disease Control (ECDC), para participar e dar o seu 
contributo nesta matéria. 
A fim de produzir evidências que pudessem apoiar as 
orientações e melhorar os procedimentos de deteção 
e resposta a situações de ameaça de carácter epide-
miológico actualmente existentes, foi elaborado um 
questionário, que foi distribuído às Autoridades Com-
petentes de sangue, tecidos, células e reprodução me-
dicamente assistida, dos 28 Estados Membros, Norue-
ga, Islândia e Liechenstein. Os seus resultados foram 
posteriormente analisados.

Os elementos chave atrás referidos (identificação, mo-
nitorização, gestão e comunicação do risco) foram a 
espinha dorsal do questionário e das guidelines. 
As guidelines foram elaboradas, por elemento chave, 
tendo por base as evidências encontradas nas respos-
tas ao questionário e os planos europeus de prepara-
ção para o vírus do Nilo Ocidental e do Zika.

Guidelines/ Orientações:

De forma a responder atempadamente aos riscos para 
a segurança de STC por agentes patogénicos emergen-
tes:

1. Todas as ameaças infecciosas emergentes relevantes 
para a segurança de STC devem ser detectadas, ana-
lisadas, avaliadas e comunicadas o mais rapidamente 
possível.

2. Estas ameaças devem ser detectadas no âmbito das 
actividades de alerta rápido, detecção e identificação 
de risco de doenças transmissíveis de cada Estado-
-Membro.

3. As autoridades competentes (AC) devem identifi-
car as ameaças infecciosas para STC e assegurar que 
estas ameaças são analisadas e avaliadas por peritos 
adequados e comunicadas às partes interessadas.

4. A fim de identificar de forma eficiente estas

Moderadoares: Maria Antónia Escoval e Celene Sargento
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ameaças infecciosas, as AC devem estabelecer comu-
nicação com os órgãos de detecção e monitorização de 
ameaças, com as instituições nacionais de saúde públi-
ca e o ECDC. As AC devem também ter acesso direto 
às plataformas de alerta rápido da UE, como o Early 
Warning and Response System (EWRS) e os Sistemas 
de Alerta Rápido para Sangue (RAB), tecidos e células 
(RATC). Outras fontes de informação são redes na-
cionais e internacionais de hemovigilância e biovigi-
lância, estabelecimentos de STC e redes sentinela para 
doenças infecciosas.

5. As AC devem assegurar que a ameaça detectada é 
analisada e avaliada quanto à sua relevância e trans-
missibilidade através de STC pelos especialistas em 
doenças infecciosas e segurança de STC. Cada ameaça 
potencial deve ser analisada de uma perspectiva local, 
nacional e internacional.

6. Cada ameaça, após avaliação, deve ser comunicada 
por cada AC

• A outras AC através das plataformas Rapid Alert 
Blood (RAB) e Rapid Alert Tissues and Cells (RATC) 
(nas situações que requeiram a tomada de medidas 
imediata / urgente ou medidas de acompanhamento 
em dois ou mais EM).

• Instituições nacionais de saúde pública;

• Serviços de sangue, tecidos, células e órgãos,

• Outros sistemas de vigilância epidemiológica 

7. As AC devem criar um grupo de especialistas ou 
nomear um órgão nacional ou regional responsável 
pela identificação dos riscos, preparação de uma ava-
liação de risco e proposta de possíveis medidas de in-
tervenção para controle do risco.

8. As AC devem assegurar que as medidas de inter-
venção sejam definidas e implementadas e devem co-
municar oportunamente, da mesma forma, as inter-
venções implementadas a todas as partes interessadas, 
no país e UE.

Deve ser tido em consideração:

Identificação do risco

a. A identificação do risco requer capacidades de filtro 
e validação fortes para garantir a relevância e precisão 
da informação e o seu significado para STC.

b. O risco conhecido, potencial ou teórico, de trans-
missão de doenças infecciosas através de STC, está 
presente se for possível um dador assintomático doar 
STC infecciosos, se o agente patogénico puder sobre-

VII. Rastreio analítico das dádivas/ dadores para a 
presença do agente patogénico 

VIII. Quarentena das dádivas

IX. Reforço da informação pós-dádiva

X.  Lookback dos receptores potencialmente infecta-
dos

XI. Inactivação patogénica das dádivas

XII.  Balanço entre o risco de transmissão da doença 
e o risco de não transplantar, especialmente se existir 
tratamento disponível para a infecção em causa.

Avaliação de risco e implementação de medidas pre-
ventivas

Após avaliação do risco e proposta de medidas de in-
tervenção, a AC deve:

h. Avaliar a aceitabilidade / tolerabilidade do risco, a 
proporcionalidade e adequação das medidas propos-
tas.

i. Coordenar a implementação de medidas de inter-
venção em cooperação com os serviços de STC de 
modo a garantir o fornecimento suficiente e sustentá-
vel durante o surto. 

j. Definir as áreas geográficas onde as medidas devem 
ser implementadas e declarar o início e o fim da apli-
cação de medidas.

k. Avaliar o feedback dos estabelecimentos STC sobre 
o impacto das medidas implementadas. A informação 
relativa a dadores suspensos e ao resultado dos testes 
de rastreio implementados é obrigatória.

viver na substância/produto doado, e se este, se aplica-
do, puder causar uma doença no receptor.

Avaliação do risco

c. Uma vez identificado o risco, as informações re-
lativas ao agente etiológico devem ser reunidas con-
sultando evidências científicas na literatura, peritos 
na matéria, comparando com experiências de surtos 
anteriores ou consultando outras fontes disponíveis.

d. O risco pode ser avaliado qualitativamente ou esti-
mado usando ferramentas de avaliação de risco, como 
EUFRAT (European Up-Front Risk Assessment Tool), 
modelo de Biggerstaff-Petersen ou outras ferramentas 
/ modelos de avaliação.

e. Deve ser definida uma escala de risco com diferen-
tes graus de acordo com as recomendações disponí-
veis e os riscos avaliados no contexto de áreas afetadas 
e não afetadas, no país onde decorre o surto, ou nou-
tros países.

Controlo do Risco

f. As medidas preventivas para controlar o risco de-
vem ser definidas de acordo com as recomendações 
de peritos da UE (ECDC Rapid Risk Assessment e EU 
preparedness plans), Guia do EDQM ou orientações 
da OMS, outras referências, comparação com surtos 
anteriores e ainda através do contributo de organiza-
ções de peritos de outros países.

g. Opções, actividades e recursos para a gestão do ris-
co infeccioso para STC são:

I. Interrupção temporária da dádiva na área afetada

II. Fornecimento de produtos de áreas não afetadas

III. Informação ao dador e auto-exclusão

IV. Suspensão de potenciais doadores em risco de es-
tarem infectados

1.     Suspensão de viajantes que regressam de áreas 
afectadas
2.       Suspensão temporária ou definitiva de dadores 
após doença clínica
3.       Suspensão temporária ou definitiva de dadores 
residentes em áreas afectadas
4.       Suspensão temporária ou definitiva de dadores 
com sintomas clínicos agudos

V. Auto-exclusão confidencial da dádiva

VI. Componentes sanguíneos desleucocitados

l. Analisar a relação custo-eficácia e o impacto das me-
didas no fornecimento de STC.

m. A eficácia das medidas também deve ser avaliada 
no que se refere à transmissão por transfusão / trans-
plante, à morbimortalidade na população afetada.

Comunicação do Risco

A fim de assegurar uma comunicação eficiente do ris-
co e das medidas implementadas, as AC devem:

n. Informar as partes interessadas sobre a avaliação do 
risco e a implementação e / ou fim das medidas de 
intervenção o mais rapidamente possível.

0. Produzir ou cooperar na produção de material in-
formativo para dadores, profissionais de saúde e re-
ceptores relativos à situação de risco e medidas imple-
mentadas.

p. Comunicar às partes interessadas qualquer altera-
ção nas orientações existentes.

q. Informar o Ministro da Saúde e comunicar a outras 
autoridades nacionais, incluindo autoridades de saúde 
pública, instituições veterinárias, autoridades de segu-
rança de medicamentos e organismos científicos.

r. Informar outros EM da UE sobre risco e medidas 
implementadas através das plataformas RAB e RATC 
da UE.

s. Dependendo da extensão do risco, trocar informa-
ções com organizações internacionais e manter as ins-
tituições de saúde e a população em geral informados.

SP09 - DESAFIOS PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS EMERGENTES TRANSMITIDAS 
POR VETORES EM PORTUGAL

Antónia Escoval¹ 
1 - Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação

As infeções transmitidas por vetores são uma ameaça 
para a saúde da população e desde 2002 foram igual-
mente identificadas como uma ameaça para a segu-
rança da transfusão. 

O risco conhecido, potencial ou teórico, de transmis-
são de doenças infeciosas através da transfusão está 
presente se for possível um dador assintomático doar 
sangue infetado, se o agente patogénico puder sobre-
viver no sangue ou componente sanguíneo doado, e 

se este, se administrado, puder causar uma doença no 
recetor.

As doenças emergentes são “aquelas cuja incidência 
em humanos aumentou nas últimas duas décadas ou 
ameaça aumentar no futuro próximo. Emergência 
também pode ser usada para descrever o reapareci-
mento de uma infeção conhecida após um declínio na 
sua incidência. ”(IOM).
O aparecimento destas doenças é favorecido não só 
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pela economia e estilos de vida nomeadamente via-
gens, circulação de bens, migração animal e humana, 
como também pela expansão da distribuição de artró-
podes influenciada pelas alterações climáticas e outros 
fatores ambientais e ecológicos.

As doenças transmitidas por vetores têm uma enor-
me complexidade biológica com diferentes padrões 
de transmissão, diferentes vetores e reservatórios, têm 
impacto na saúde pública através da gravidade das 
suas complicações e têm um enorme potencial epide-
miológico devido à mobilidade dos viajantes infeta-
dos e ao estabelecimento e distribuição de vetores em 
novas áreas e territórios. A evidência da transmissão 
destas infeções através da transfusão está confirmada 
nomeadamente para Vírus do Nilo Ocidental e Den-
gue, existindo apenas 4 casos cuja transmissão foi 
classificada como possível para Zika e nenhum caso 
relatado para Chikungunya.

Nos últimos anos temos assistido a uma alteração da 
epidemiologia na Europa nomeadamente no que se 
refere ao aparecimento de surtos de doenças transmi-
tidas por vetores.

De acordo com a informação recebida através das re-
des internacionais de vigilância epidemiológica, em 
2018, foram reportados casos autóctones de Dengue 
em Espanha e no Sul de França e em 2017 ocorreram 
surtos de Chikungunya em França e Itália, sendo este 
último de grandes dimensões.

Relativamente à infeção pelo Vírus do Nilo Ocidental, 
em 2018, foi relatado um maior número de casos hu-
manos em comparação com as épocas de transmissão 
dos anos anteriores. O número total de infeções autóc-
tones comunicadas em 2018 (2 083) excedeu, de longe, 
o número total dos últimos sete anos (1 832),tendo-se 
verificado um aumento de 7,2 vezes relativamente a 
2017. Foram reportados casos pela Itália, Grécia, Ro-
ménia, Hungria, Croácia, França, Áustria, Bulgária, 
República Checa, Eslovénia e Chipre. O índice de ca-
sos fatais, entre os casos sintomáticos, não ultrapas-
sou, no entanto, o mesmo índice dos dois anos ante-
riores. Verificou-se ainda, em 2018, uma mudança de 
paradigma com o aparecimento mais tardio dos casos 
notificados provavelmente explicado pelas alterações 
climáticas. Os primeiros casos foram notificados pela 
Grécia na última semana de Junho e o último caso foi 
relatado pela França no final de Novembro, o que re-
presenta uma data extraordinariamente tardia.

Ocorreram surtos de Malária na Grécia nas épocas de 
transmissão de 2015,2016,2017 e 2018.

No que se refere ao Vírus Zika, nenhum caso autócto-
ne foi notificado na Europa, de acordo com o ECDC. 

para os recetores assegurando a suficiência de sangue 
e componentes sanguíneos e o bem estar e saúde dos 
dadores.
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Em 2016, após o pico da epidemia, verificou-se um 
declínio no número de casos de infeção por este agen-
te na maioria dos países das Américas e das Caraíbas, 
com aparente interrupção da transmissão em várias 
ilhas desde 2017 e início de 2018.Na Ásia, a vigilância 
epidemiológica sugere no entanto uma ampla distri-
buição geográfica do Vírus.

No que se refere à situação em Portugal podemos re-
ferir a existência de um importante surto de Dengue 
na Ilha da Madeira, entre Outubro de 2012 e Março de 
2013, tendo sido notificados 2182 casos e 82 casos en-
tre viajantes regressados da Madeira. Podemos referir 
ainda a notificação de dois casos prováveis de Vírus 
do Nilo Ocidental em 2004 no Algarve, um caso con-
firmado em 2015 também no Algarve e um caso pro-
vável na península de Setúbal em 2010. Nas últimas 
épocas têm sido reportados, esporadicamente, focos 
em equídeos, nas Regiões de Lisboa e Vale do Tejo, 
Alentejo e Algarve.

A existência de mosquitos vetores em Portugal consti-
tui um enorme desafia para a prevenção da transmis-
são destas doenças através da transfusão. O mosquito 
culex está estabelecido em Portugal e desde Outubro 
de 2005 que foi identificado o mosquito aedes aegypti 
na ilha da Madeira.

Em 2017 foi reportada, pela primeira vez, em Portu-
gal, na região Norte, a existência de mosquitos aedes 
albopictus. No mesmo ano, tinha sido publicado um 
artigo, no âmbito de um projeto de investigação, sobre 
a identificação desta espécie de mosquito na região do 
Algarve. Em Outubro de 2018, foram identificados, na 
região do Algarve, alguns exemplares do mosquito da 
espécie Aedes albopictus, no âmbito da vigilância en-
tomológica desenvolvida pela Rede de Vigilância de 
Vetores REVIVE. Os resultados das análises laborato-
riais foram no entanto negativos para Dengue, Zika e 
Chikungunya.

Apesar da implementação de medidas de segurança 
para prevenir a transmissão destas doenças através da 
transfusão de sangue e componentes sanguíneos, exis-
tem diferenças na perceção da comunidade científica 
acerca da necessidade destas medidas.

Assim as mesmas devem ser implementadas para 
manter a confiança da população na transfusão mas 
devem ser harmonizadas de acordo com a evidência 
científica.

 As infeções continuam a emergir de forma imprevi-
sível. São necessários estudos específicos para definir 
o risco associado à sua transmissão através da trans-
fusão. A vigilância epidemiológica e o alerta são es-
senciais. O resultado deve ser a máxima segurança 

carlo, Oyonarte Salvador,  Politis Constantina, 
Sandid Imad, Vidović Miljana Stojić, Young Johanna 
J., Ushiro-Lumb Ines, Nowotny Norbert - West Nile 
and Usutu virus infections - challenges to blood safety 
in the European Union, Emerging Infectious Disease 
Journal, Volume 25, Number 6—June 2019.

SP10 - IMPACTO  DOS  VÍRUS  DA  HEPATITE A  E  HEPATITE  E  NA SEGURANÇA
DA TRANSFUSÃO

Celene Sargento¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

A OMS reconhece a Hepatite A como uma das mais 
antigas doenças da humanidade. A infeção ocorre em 
todo o mundo (predominantemente nos países em 
desenvolvimento) e estima-se que, por ano, ocorrem 
cerca de 1.4 milhões de casos. O vírus da hepatite A 
(HAV) foi identificado em 1973 por  Feinstone como 
um vírus esférico e sem envelope. É um membro da 
família Picornaviridae, género Hepatovirus incluí-
do no grupo IV (classificação de Baltimore-genoma 
do vírus RNA de cadeia simples sentido positivo). 
Até então a hepatite A era denominada por icterícia 
epidémica/infeciosa, e surgiam epidemias frequentes 
em períodos de guerra/catástrofes. O período de in-
cubação do VHA é de 15 a 50 dias. Após a infeção 
que pode ser assintomática, subclínica ou provocar 
doença aguda, associada a febre, icterícia, astenia, 
anorexia, náuseas e vómitos. Segundo a DGS, a leta-
lidade é  0,3-0,6% mas atinge 1,8% em doentes com 
mais de 50 anos. A infeção não evolui para a cronici-
dade e origina imunidade para sempre. A transmissão 
ocorre geralmente via fecal-oral (consumo de água ou 
alimentos contaminados-geralmente crus quer por 
contacto entre pessoas). No entanto, estão publicados 
(Michelle-Lai-MACP) surtos da infeção em toxicode-
pendentes desabrigados e em homossexuais masculi-
nos. O CDC reporta que em raras ocasiões a infeção 
HAV foi transmitida por transfusão de sangue e deri-
vados, cuja colheita foi efetuada durante a fase viré-
mica da infeção. A vacinação está recomendada nos 
grupos em risco, incluindo trabalhadores da saúde. 

Segundo a EASL, existem em todo o mundo, cerca de 
20 milhões de infeções pelo vírus da Hepatite E (HEV) 
sendo que 3 milhões apresentam sintomatologia e ori-
ginam 70,000 mortes/ano. Os restantes(~85%) são 
assintomáticos. O HEV foi descoberto por Balayan 

em 1983 mas o seu genoma só foi clonado posterior-
mente. É membro da família Hepeviridae, género Or-
thohepevirus A. Compreende 8 genótipos (1-8). HEV 
é principal causa de hepatite aguda nos países em 
desenvolvimento (Ásia e África sub-Sariana). Nestas 
áreas geográficas a transmissão dá-se essencialmen-
te via fecal-oral sendo que o genótipo 1 é prevalente 
e responsável por 25% das mortes em grávidas. Nos 
países desenvolvidos a transmissão era considerada 
como adquirida apenas em viajantes para áreas en-
démicas mas, atualmente já foi demonstrado que a 
maioria destas infeções são autocnes e envolvem qua-
se sempre o genótipo 3 ou eventualmente, genótipo 4. 
A principal via de transmissão está relacionada com 
o consumo de carne mal cozinhada de porco (reser-
vatório viral porcino) ou caça. O HEV pode também 
ser transmitido iatrogénicamente através do sangue 
infetado e seus derivados. Rastreio universal, orien-
tado ou parcial em dadores para pesquisa  RNA-HEV 
está já implementado no Reino Unido, Irlanda, Ho-
landa e Japão. Na Alemanha, será mandatório a partir 
de 1/1/2020. O screening de RNA-HEV deverá pelo 
menos, ser efetuado em dadores cujo sangue e deriva-
dos se destinem a transfundir grupos em risco (grávi-
das, imunodeprimidos, dadores de órgãos, transplan-
tados). Um pequeno estudo(n=1,656) realizado em 
Portugal revelou que 16% da população apresentava 
IgG-HEV positivo. Outro, efetuado em 2,215 dadores 
voluntários de sangue da zona centro não apresentou 
nenhum RNA-HEV positivo.

A hepatite A com pelo menos um período de incuba-
ção assintomático e, a hepatite E com ~85% dos casos 
assintomáticos, evidenciam a exigência de história clí-
nica cuidada aos dadores, incidindo no questionário 
os hábitos alimentares e profissão.
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Terapia Celular

SP11 - O CONTRIBUTO DA IMUNO-HEMOTERAPIA NO FUTURO DA TERAPIA
CELULAR E TRANSPLANTAÇÃO

Carla Pereira¹ 
1 - C. H. Lisboa Norte - Hospital Sta. Maria

A Imuno-Hemoterapia é uma especialidade médica 
com uma área de intervenção abrangente, que utiliza 
processos e tecnologias cientificamente válidos para 
garantir o diagnóstico e o tratamento de patologias 
e situações clínicas diversas. O levantamento das ac-
tividades desenvolvidas no âmbito da terapia celular, 
a nível nacional, permite-nos fornecer uma visão da 
capacidade de execução técnica e científica que se pra-
tica na especialidade. Alguns exemplos dessas activi-
dades são a utilização de soro autólogo na produção 
de colírios ou recurso a plasma rico em factores de 
crescimento/membranas de fibrina com aplicabilida-
de em diversas áreas da Medicina. A aplicação de cé-
lulas dendríticas, obtidas a partir de sangue periférico, 
em tumores sólidos é outro exemplo da aplicabilidade 
da terapia celular.  De igual forma, permite afirmar o 
seu papel na integração de equipas multidisciplinares 
envolvidas na aplicação de terapêuticas inovadoras e, 
ou desenvolvimento de terapêuticas futuras, na esfera 
da imunoterapia celular e da medicina regenerativa.

Na área da transplantação, mais concretamente des-
de a transplantação alogénica de células progenitoras 
hematopoiéticas por E. Donnall Thomas, em 1957, o 
desenvolvimento na área da terapia celular tem sido 
exponencial. A eficácia desta terapêutica reporta-
da assenta maioritariamente no efeito imuno-me-
diado do enxerto contra o tumor (GVT, graft versus 
tumour). São vários os factores que determinaram 
essa evolução da terapia celular, mais concretamente: 

• A população de doentes propostos para transplante 
sofreu mudanças importantes, no que respeita à ida-
de, dada a redução da morbilidade e mortalidade as-
sociadas, e ao estadio de doença, com doentes mais 
tratados previamente e, assim, considerados de maior 
risco.

• A escolha do melhor dador para alotransplante evo-
luiu de forma significativa nos últimos 10 anos, tendo 
o recurso a técnicas de elevada sensibilidade (alta reso-
lução) na identificação do grau de incompatibilidade 

no sistema HLA (human leukocyte antigen) contribuí-
do para a mudança de paradigma. O recurso a dadores 
não relacionados é actualmente superior ao de dadores 
relacionados, obtendo-se resultados semelhantes com 
recurso a novas estratégias terapêuticas na prevenção 
e controlo das possíveis complicações, nomeadamente 
na doença do enxerto contra o hospedeiro (GVHD, 
graft versus host disease). Neste contexto o surgimen-
to de estratégias imunossupressoras de imunoterapia 
celular após o transplante, como a administração de 
células mesenquimais ou células T reguladoras do 
dador no controlo da doença do GVHD, assumem-
-se como verdadeiros marcos nesta área. A infusão de 
linfócitos de dador (DLI, donor lymphocyte infusion) 
após o transplante permite um controlo mais eficaz da 
doença através do efeito GVL (graft versus leukemia). 
A possibilidade de recurso a um dador haploidêntico 
foi possível em doentes sem dador familiar ou não re-
lacionado, recorrendo a técnicas de selecção celular. 

Mais recentemente, e fora do âmbito do transplan-
te, surgem as células T geneticamente modificadas, 
constituindo uma nova classe de agentes terapêuticos 
eficazes, que poderão representar uma melhoria na 
sobrevida de doentes hemato-oncológicos. As células 
T CAR (chimeric antigen receptor) representam uma 
estratégia terapêutica “inteligente” e muito promis-
sora, com a potencialidade de obter remissões com-
pletas em doentes com doenças hemato-oncológicas 
resistentes a várias linhas terapêuticas de quimiotera-
pia ou em recaída. A intervenção da Imuno-Hemote-
rapia está contemplada no circuito de produção destas 
células, sendo essencial a sua integração nas equipas 
multidisciplinares dedicadas à implementação desta 
terapia inovadora em Portugal.

Os avanços na produção de células T, genetic editing, 
selecção de células T funcionais, e cellular manufactu-
ring vão permitir alargar a área de aplicação das tera-
pêuticas baseadas em células T para além da Oncolo-
gia, tais como as doenças infecciosas, transplantes de 
órgãos sólidos e autoimunidade.
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SP12 - DISPOSITIVOS PARA A MONITORIZAÇÃO DE BIOMARCADORES 
EM FLUÍDOS BIOLÓGICOS

Maria Goreti Ferreira Sales¹,² 
1 - BioMark; 2 - ISEP, Instituto Superior de Engenharia do Instituto Politécnico do Porto, Portugal

Numa era onde a tecnologia e a engenharia sofrem 
avanços extraordinários, a BioMark, Sensor Research, 
desenvolve trabalho de investigação tendo em vista a 
implementação de novos dispositivos para biomarca-
dores em biópsias líquidas, incluindo proteínas, miR-
NAs e exossomas. A monitorização destes biomarca-
dores constitui, hoje em dia, uma ferramenta essencial 
para a deteção e o controlo de diversas doenças, urgin-
do, por isso, o desenvolvimento de sistemas simples, 
baratos e fáceis de operar, que permitam a monitori-
zação destes biomarcadores em ambiente médico. De 
uma forma geral, estes dispositivos são sempre cons-
tituídos por um material sensor e por um transdutor, 
detalhados em seguida.

O material sensor deve apresentar uma elevada afini-
dade para o biomarcador alvo, sendo o elemento res-
ponsável pelo seu reconhecimento seletivo, quando 
combinado em amostras muito complexas. Exemplos 
de materiais sensores baseados em compostos natu-
rais são anticorpos ou enzimas. Outros materiais mui-
to utilizados são de natureza sintética e mimetizam a 
resposta dos materiais naturais, incluindo-se aqui os 
polímeros de impressão molecular (também reco-
nhecidos por anticorpos plásticos) ou as nanozimas 
(enzimas sintéticas). Estes compostos são ligados de 
forma adequada à superfície do transdutor, recorren-
do a estratégias químicas favoráveis e, muitas vezes, 
ao uso de nanomateriais com características óticas ou 
elétricas especiais. 

O transdutor é responsável por traduzir o sinal decor-
rente da interação entre o material sensor e o biomar-
cador alvo. Tecnicamente, esta tradução é tipicamente 
realizada através de sinais de natureza ótica ou elétrica. 
No contexto de sinais de natureza elétrica, a BioMark, 
Sensor Research, desenvolveu já inúmeros dispositi-
vos, muitos deles inspirados no medidor de glucose, 
mas dirigidos a biomarcadores em biópsias líquidas. 
Alguns dispositivos incorporam ainda elementos que 
lhe conferem autonomia, através da sua associação a 
células fotovoltaicas ou a células de combustível. Os 
sinais de natureza ótica têm vindo a ser desenvolvidos 
com base em materiais ou nanomateriais que promo-
vem uma resposta de absorção, reflexão ou dispersão 
da luz, pretendendo-se que alguns destes possam ge-
rar uma resposta de alteração de cor visível a olho nu. 

Nesta apresentação serão, por isso, descritos os vá-
rios dispositivos desenvolvidos e em desenvolvimen-
to, para vários biomarcadores associados ao cancro, a 
doenças cardiovasculares e a doenças degenerativas, 
ressaltando-se ainda a possível aplicação dos anticor-
pos plásticos desenvolvidos como materiais sensores 
em imunoterapias.
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Doenças Congénitas que necessitam da 
intervenção do Imunohemoterapeuta:
Drepanocitose: Conclusões do Fórum

SP14 - AVALIAÇÃO DOS DADOS NACIONAIS

Miguel Carneiro ¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário do Porto

A drepanocitose é uma hemoglobinopatia hereditá-
ria clinicamente heterogénea. A transfusão sanguínea 
simples ou permuta tem papel fundamental no trata-
mento da anemia e dos eventos vaso-oclusivos agudos 
e na prevenção secundária de complicações crónicas. 
É essencial o estabelecimento de orientações para o 
tratamento médico, transfusional e vacinal dos doen-
tes com síndromes falciformes. Em 2018 foi criado 
um grupo de trabalho de forma a estabelecer diretri-
zes comuns a todas as Instituições Hospitalares (IH) 
nacionais, uniformizando a abordagem clínica e labo-
ratorial da drepanocitose.

Objetivos: Apresentação dos dados nacionais relativos 
à abordagem clínica e laboratorial do doente com dre-
panocitose.

Foram enviados para 9 IH dois questionários: 1 re-
lativo à prática clínica e transfusional (Questionário 
Clínico – QC) e 1 laboratorial (QL). Pretendeu-se 
perceber quais as indicações para transfusão simples, 
transfusão permuta (manual versus automática) e 
utilização profilática da terapêutica transfusional na 
prevenção de complicações; medidas implementadas 
para prevenção, diagnóstico e tratamento da hiperhe-
mólise, reação transfusional hemolítica tardia (RTHT) 
e sobrecarga de ferro; características dos Concentra-
dos Eritrocitários (CE), nomeadamente tempo após 
colheita (5 versus 14 dias), nível de compatibilidade 
no fenótipo eritrocitário e indicações para estudo de 
Biologia Molecular (BM). Foi ainda avaliada a taxa 
de aloimunização eritrocitária prévia e de novo; a fre-
quência de realização de serologias víricas, doentes 
com serologias positivas ou que seroconverteram e 
taxa de vacinação para a Hepatite B. Por fim, as pe-
culiaridades da prática transfusional em doentes grá-
vidas.

Oito IH responderam ao QL e duas ao QC. Atualmen-
te são seguidos 763 doentes com drepanocitose dos 
quais 316 têm idade pediátrica. A transfusão simples é, 
na totalidade das IH, primeira linha no tratamento de 
crises vaso-oclusivas e complicações agudas. O valor 
de hemoglobina trigger oscila entre 5-7 g/dL. A trans-
fusão permuta não é realizada de forma sistematizada. 
A instituição de terapêutica transfusional profilática é 
variável (não implementada; utilização exclusiva em 
doentes pediátricos; indicações não uniformes). Todas 
as IH transfundem respeitando o fenótipo ABO, Rh e 
Kell. Todas as IH realizam serologias para HBV, HCV 
e HIV na admissão do doente. A frequência de realiza-
ção de serologias víricas varia (sem periodicidade es-
tabelecida; anualmente; 6/6 meses).  Observou-se que 
apenas uma IH em 8 IH apresenta 100% dos doentes 
vacinados/imunizados para HBV. Relativamente à in-
cidência de aloimunização, 2 IH não responderam, 1 
IH não tem doentes com aloanticorpos de novo desde 
a admissão e em 5 IH foram detetados aloanticorpos 
de novo associados a transfusão. Observou-se uma 
prevalencia global de aloimunização, desde a admis-
são em cada IH, variável entre 33 e 100%. A genotipa-
gem Rh foi realizada apenas em 2 doentes da mesma 
IH. Os aloanticorpos maioritariamente detectados 
desde a admissão em cada IH foram dirigidos contra 
os sistemas Duffy, Luterano, Kidd e MNS.

Entre as diferentes IH verifica-se considerável hetero-
geneidade clínica/transfusional, nomeadamente nas 
indicações para implementação de tratamento trans-
fusional profilático, e laboratorial, com diferenças so-
bretudo no grau de aloimunização. O estabelecimento 
de orientações para a abordagem clínica e laboratorial 
da drepanocitose é essencial, permitindo uniformizar 
a prática nas diferentes IH.

Moderadoares: Fátima Nascimento e Maria José Rodrigues
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SP13 - T-REGULADORES: PAPEL NA IMUNIDADE CELULAR PÓS TRANSPLANTE 
ALOGÉNICO

Rita I. Azevedo¹; Maria V. Soares¹; Inês A. Ferreira¹; Sara Bucar¹; Ana C. Ribeiro¹; Ana Vieira²; Paulo N. G. Pereira¹; Ruy M. Ribeiro³; Dario Ligeiro4; 

Ana C. Alho¹,4; António S. Soares¹; Nádia Camacho4; Carlos Martins4; Fernanda Lourenço4; Raul Moreno4; Jerome Ritz5; João F. Lacerda¹,4 
1 - Laboratório JLacerda, Hematologia & Imunologia da Transplantação, Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Portugal; 2 - Unidade 

de Citometria de Fluxo, Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Portugal; 3 - Laboratório de Biomatemática, Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa, Portugal; 4 - Serviço de Hematologia e Transplantação de Medula, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Portugal; 5 - Department of 

Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, United States

O transplante alogénico de progenitores hematopoié-
ticos (TPH) é a única terapêutica curativa para cer-
tos doentes com neoplasias hematológicas. Contudo, 
existem complicações que reduzem a sua eficácia. 
Uma das principais complicações denomina-se doen-
ça do enxerto contra o hospedeiro (DECH), em que os 
linfócitos T com origem no dador reagem contra an-
tigénios minor de histocompatibilidade (mHA) am-
plamente expressos nos tecidos do doente. A DECH 
crónica (DECHc) é uma causa importante de morbili-
dade e mortalidade após TPH alogénico que tem sido 
associada a alterações na homeostasia dos linfócitos T 
reguladores (Treg).

O objectivo deste projecto consistiu em clarificar o 
papel de alterações no equilíbrio entre linfócitos T 
efectores e Treg na DECHc. Para tal, foi realizado um 
estudo prospectivo num grupo uniforme de doentes 
submetidos a TPH alogénico de dador não-familiar 
no Hospital de Santa Maria-Lisboa, com o mesmo 
regime de condicionamento de intensidade reduzida 
contendo timoglobulina e a mesma profilaxia para 
DECH. Amostras de sangue periférico foram colhi-
das durante 24 meses pós-transplante. A homeostasia 
dos linfócitos T foi analisada num estudo comparativo 
entre doentes com e sem DECHc, em que se proce-
deu à quantificação das subpopulações T naïve e de 
memória, da proliferação e da expressão de proteínas 
associadas à apoptose. A função tímica foi também 
analisada através da quantificação de T cell receptor 
excision circles (TREC) e da avaliação da diversidade 
do receptor das células T (TCR) por TCRVβ spectra-
typing.

Neste estudo, observou-se uma redução na popula-
ção Treg em doentes com DECHc. Em contraste, ob-

servaram-se contagens semelhantes de linfócitos T 
efectores, tanto CD4 (Tcon) como CD8, em doentes 
com e sem DECHc. A reconstituição das subpopula-
ções Naive e Stem Cell Memory (SCM) em doentes 
com DECHc exibiu padrões opostos em linfócitos T 
CD4 (Treg e Tcon) e CD8: enquanto se observou uma 
reconstituição deficiente das subpopulações Naive e 
SCM de Treg e Tcon em doentes com DECHc, estas 
mesmas subpopulações apresentaram-se aumentadas 
em linfócitos T CD8 nestes doentes. A subpopulação 
terminalmente diferenciada EMRA também se mos-
trou aumentada nos linfócitos T CD8 de doentes com 
DECHc. Estes resultados sugerem um papel para as 
subpopulações Naive, SCM e EMRA dos linfócitos T 
CD8 na DECHc.

Os baixos níveis de células Naive e Recent Thymic 
Emigrants (RTE) em Tcon e Treg observados em 
doentes com DECHc são provavelmente devidos a dé-
fices na função tímica, visto serem acompanhados por 
níveis reduzidos de CD4 TREC e de diversidade do 
TCR. Em contraste, observou-se uma diversidade do 
TCR semelhante em linfócitos T CD8 de doentes com 
e sem DECHc. Além disso, não se encontrou qualquer 
correlação entre o conteúdo de TREC e as contagens 
de células Naive em linfócitos T CD8, sugerindo uma 
produção tímica limitada de linfócitos T CD8 Naive 
após transplante, sobretudo em doentes com DECHc.

Os mecanismos responsáveis por estes padrões de re-
constituição opostos para linfócitos T CD4 e CD8 em 
doentes com DECHc continuam por esclarecer, mas 
poderão estar associados a danos ao timo devido ao 
regime de condicionamento e/ou a DECH aguda.
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SP15 - RECOMENDAÇÕES CLÍNICAS E CONCLUSÕES DO FÓRUM

Miguel Almeida ¹ 
1 - Hospital professor Dr Fernando da Fonseca

Fórum: Ana Camacho, Ana Macedo, Ana Oliveira, 
Anabela Brites, André Caiado, António Barra, Galy-
na Kostyk, Kateryna Saban, Laura Castro, Maria Dias, 
Marika Bini Antunes. Coordenação: Maria José Ro-
drigues; Fátima Nascimento

A transfusão de componentes sanguíneos em doentes 
com drepanocitose é fundamental. Em muitos casos 
trata-se de um procedimento indispensável à vida e 
melhora a qualidade desta. Contudo, não é inócuo, 
pode originar várias comorbidades, incluindo aloimu-
nização, a sobrecarga de ferro e até mesmo a morte. 
Na transfusão simples ou permuta e, em especial, nos 
regimes de longa duração, deve ponderar-se os poten-
ciais benefícios em relação aos riscos (Grau 1C).
 
Existem poucos ensaios clínicos randomizados, sen-
do a prática clínica bastante variável entre hospitais. 
Deste modo foi realizado um inquérito aos serviços 
de Imunohemoterapia do nosso país sobre o modus 
operandi na gestão desta patologia. Esses dados foram 
analisados e cruzados com a literatura e guidelines 
existentes, encontrando-se aqui as linhas orientadoras 
para uma abordagem básica uniforme.

Assim, ao longo da apresentação irão ser abordados 
pontos como a transfusão de CE em adultos e idade 
pediátrica, a necessidade ou não de fazer prevenção de 
crises agudas, a preparação para cirurgia ou a gravi-
dez, a gestão da sobrecarga de ferro. Com base na aná-
lise das respostas às questões colocadas aos diversos 
hospitais e após revisão da literatura recente, pomos à 
discussão como consenso básico diversos pontos:

·       A transfusão não é recomendada em doentes com 
anemia estável, desde que a Hb não tenha diminuído 
ao longo do tempo até níveis sintomáticos (Grau 1C). 
Não há evidências de que a transfusão encurte a dura-
ção das crises álgicas.

·       A transfusão não é recomendada em crises ál-
gicas não complicadas, mas deve ser considerada se 
houver uma queda substancial na Hb (por exemplo> 
2.0 g / l ou Hb <5.0 g/l), compromisso hemodinâmico 
ou possibilidade iminente de complicações em órgãos 
críticos (Grau 1C).

·       A transfusão demonstrou reduzir a incidência de 
necrose avascular em crianças que receberam transfu-
sões para manter HbS <30% para prevenção de recor-
rência de AVC (Grau 1A). No entanto, não há consen-
so sobre o uso de transfusão com o único propósito de 
prevenir essa complicação.

·       Quando a transfusão é equacionada em doen-
tes onde não há evidência suficiente do seu benefício 
(por exemplo, úlceras de perna, hipertensão pulmo-
nar, doença renal ou hepática terminal, retinopatia 
falciforme progressiva), a avaliação de risco-benefício 
deve ser realizada em conjunto com os Serviços de 
Sangue e Imuno-hemoterapia. (Grau 2C). 

·       Em doentes com múltiplas patologias, a trans-
fusão pode ser eficaz e contribuir para a melhoria da 
doença base, resultando na redução dos dias de inter-
namento hospitalar. A hidroxiureia é recomendada 
como tratamento de primeira linha para prevenção da 
síndrome torácica aguda recorrente ou crises álgicas 
repetidas associados à síndrome torácica (Grau 1A). A 
transfusão regular deve ser considerada para doentes 
para os quais a hidroxiureia é contraindicada ou não 
tolerada(Grau 1B).

·       A transfusão é recomendada e pode salvar vi-
das em complicações agudas da drepanocitose, como 
o sequestro esplénico, hepático, a crise aplástica e a 
síndrome torácica aguda (Grau 1B).

·       A transfusão deve ser considerada no doente com 
falência multiorgânica (Grau 1C) e doentes em sepsis 
(Grau 2C). A transfusão para outras causas de ane-
mia aguda requer uma avaliação individual e deve ser 
discutida com os serviços de Imuno-hemoterapia. A 
transfusão pode ser simples ou permuta dependendo 
da gravidade clínica (Grau 2C).

·       Transfusões regulares para manter a HbS <30% 
devem ser realizadas como terapêutica inicial para 
crianças entre os 2 e 16 anos, que possuam alto risco 
para AVC com base na ultrassonografia com doppler 
transcraniano(Grau 1A).

·       A transfusão regular para manter a HbS <30% 
reduz a incidência de recorrência de isquemia cere-
bral em crianças com drepanocitose de 5 a 15 anos. A 
transfusão deve ser oferecida às crianças identificadas 
como de maior risco de recorrência de AVC após dis-
cussão de seus benefícios vs riscos (Grau 1A).

·       A transfusão a longo prazo para manter a HbS 
<30% é recomendada para a prevenção de AVC isqué-
mico recorrente em crianças e adultos com drepano-
citose (Grau 1B).

·       Adultos ou crianças que apresentem sinais ou sin-
tomas sugestivos de AVC isquémico agudo devem ser 
transfundidos de imediato para manter a HbS <30%, 
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enquanto se espera pelos resultados que permitam o 
diagnóstico. Aqueles com AVC confirmado devido à 
doença falciforme devem continuar a fazer transfu-
sões regulares a longo prazo (Grau 1B).

·       A transfusão pré-operatória é recomendada para 
doentes SS submetidos a cirurgia de médio risco 
(Grau 1A). A transfusão pré-operatória é recomen-
dada em doentes SC submetidos a cirurgia de médio 
risco (Grau 1C). A transfusão é recomendada para 
doentes com drepanocitose de todos os genótipos que 
necessitam de cirurgia de alto risco (Grau 1C).

·       Para doentes que necessitam de cirurgia emergen-
te, a urgência e a complexidade do procedimento de-
vem ser levadas em conta no momento da transfusão 

peri-operatória. A Transfusão simples deve ser admi-
nistrada no pré-operatório se Hb <9.0 g / (Grau 1D).

·       A transfusão profilática por rotina não está indi-
cada na gravidez, mas deve ser considerada em mu-
lheres com problemas médicos, obstétricos ou fetais 
anteriores ou atuais relacionadas com a drepanocitose; 
mulheres previamente tratadas com hidroxiureia de-
vido a doença grave; gravidez múltipla (Grau 1C).

·       Mulheres que realizem transfusões regulares para 
prevenção de acidente vascular cerebral ou para me-
lhorar complicações graves da doença devem conti-
nuar com transfusões regulares durante a gravidez 
(Grau 1B).

SP16 - RECOMENDAÇÕES LABORATORIAIS

Romeu Dutra ¹ 
1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

Palavras-chave: drepanocitose, imuno-hematologia

A prevalência da drepanocitose tem vindo progressi-
vamente a aumentar no território europeu e em Por-
tugal. Este aumento no número de doentes tem vindo 
a ser acompanhado de uma exigência, cada vez maior, 
de disponibilizar unidades de concentrados eritroci-
tários (CE) compatíveis e de fenotipagem alargada a 
estes doentes, que se conhece serem altamente susce-
tíveis em desenvolver alo-anticorpos.

As diferenças polimórficas nos antigénios eritrocitá-
rios imunogénicos desta população de descendência 
africana em comparação com a da maioria da popula-
ção dadora de descendência caucasiana são apontadas 
como uma das principais razões para a elevada susce-
tibilidade destes doentes.

Esta discrepância, entre o fenótipo eritrocitário dos 
doentes com o dos dadores existentes, acarreta desa-
fios ao serviço de sangue em conseguir disponibilizar 
unidades CE à altura das crescentes exigências.

Por todas estas razões, torna-se cada vez mais urgente 
formar consensos sobre como abordar estes doentes 
do ponto vista transfusional nos vários serviços.

Por este motivo, o nosso grupo, tendo em vista atua-
lizar a abordagem transfusional dos doentes com dre-
panocitose, preocupou-se em recolher dados a nível 
nacional de um modo voluntário, que esclarecessem 
algumas questões sobre o modo como estes doentes 
são tratados em Portugal. Após a análise das respos-
tas às situações colocadas e após revisão da literatura 
recente, pomos à discussão, como consenso básico e 

partindo do princípio que todas as unidades de CE são 
desleucocitadas, a proposta seguinte: 

1) O doente com o diagnóstico de drepanocitose deve, 
ao primeiro contato, realizar fenotipagem alargada 
para os sistemas Rh (D, C, c, E, e), Kell (K1, K2), MNS, 
Duffy e Kidd (Grau 1C);

2) Sempre que seja necessário transfundir um doente 
com drepanocitose, deve respeitar-se o grupo ABO, 
fenótipo Rh e antigénio K1 e, caso o doente esteja 
imunizado, as unidades a transfundir também não de-
vem possuir o antigénio para o qual desenvolveu um 
alo-anticorpo clinicamente significativo (Grau 1C);

3) Poder-se-á considerar transfundir unidades CE com 
fenotipagem alargada para os sistemas Duffy, Kidd e 
antigénios Ss, caso o doente possua múltiplos alo-an-
ticorpos fora do sistema Rh e apresente um elevado 
risco de reações transfusionais hemolíticas (Grau 2C);

No entanto, deverá ter-se em conta:

a. existência de stock reduzido que possa satisfazer as 
necessidades transfusionais do doente a curto e a lon-
go prazo;

b. a probabilidade de os doentes alo-imunizarem para 
os sistemas mencionados é cerca de 5 a 15%;

c. mesmo respeitando o fenótipo alargado, 30% dos 
doentes desenvolvem reação transfusional hemolítica 
tardia.
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4) Deve ser fornecido aos doentes com drepanocitose, 
unidades com determinação negativa da HbS (Grau 
1 C);

5) A genotipagem Rh está indicada em doentes que 
desenvolvam anticorpos contra antigénios do sistema 
Rh, aos quais se tem sempre respeitado o fenótipo Rh 
e, para aqueles doentes respondedores com múltiplos 
auto e/ou alo-anticorpos clinicamente significativos 
(Grau 1C);

6) Para os doentes com múltiplos alo-anticorpos ou 
com anticorpos contra antigénios raros, todos os cen-
tros hospitalares terciários e o Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação (IPST) deveriam estar in-
formados e ter entre si um plano acordado de como 
proceder à abordagem transfusional destes doentes 
(Grau 1C);

7) Todos os doentes deveriam possuir um cartão que 
indicasse o seu fenótipo alargado e o das unidades de 
CE transfundidas e, especialmente, informação de 
possuir ou não anticorpo(s) clinicamente significati-
vo(s) (Grau 2C);

8) Em caso de suspeita de reação transfusional hemo-
lítica, deve-se, na investigação imuno-hematológica, 
repetir grupagem ABO e tipagem RhD, Pesquisa de 
Anticorpos Irregulares e Teste de Antiglobulina Di-
reta nas amostras pré e pós-transfusionais e realizar 
provas de compatibilização com as amostras pré e pós 
reação transfusional com unidades CE transfundidas 
ao doente 12 a 24 horas antes da reação (Grau 1 C);

9) Para documentar evidência de hemólise numa 
suspeita de reação transfusional hemolítica, deve-se 
pedir: hemograma, contagem dos reticulócitos, os 
parâmetros laboratoriais de hemólise (bilirrubinemia, 
LDH e haptoglobina) e a cromatografia das hemoglo-
binas (de modo a apurar descida da %HbA) (Grau 
1C);

10) Não está indicado irradiar ou proceder à lavagem 
de unidades de CE para doentes com drepanocito-
se sem que haja uma indicação formal estabelecida, 
como é no caso do início do condicionamento para 
transplante hematopoiético ou prevenção de reações 
anafiláticas graves por défice de IgA, respetivamente 
(Grau 1C).

O futuro da especialidade avaliada pelos 
internos/recém - especialistas de Imuno-
hemoterapia

SP17 - A APOSTA NA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PROCESSOS 
COMO MOTOR DE DESENVOLVIMENTO

Ana Parente Freixo ¹ 
1 - Centro Hospiitalar e Universitário Lisboa Norte

A prestação de cuidados de saúde, no seu sentido mais 
amplo, tem sofrido, nas últimas décadas, importantís-
simos avanços, na via de uma medicina mais segura, 
eficaz e precisa.

Na área médica da imuno-hemoterapia, em particular, 
as mudanças têm sido radicais, desde logo do ponto 
de vista científico e tecnológico, mas atingiram tam-
bém as áreas eminentemente organizacionais, como as 
metodologias de trabalho, os procedimentos e proto-
colos.

Aquilo que, na década de 80 e 90, era a parte cen-
tral das tarefas e responsabilidades de um Serviço de 
Imuno-Hemoterapia, já quase não se pratica neste 
momento. A autonomia técnica de cada serviço para 
preparar manualmente os seus reagentes deu lugar aos 
produtores comerciais da indústria farmacêutica, que 
de uma forma mais barata e mais isenta de erros, os 
assegura, acompanhando a constante evolução tecno-
lógica e biomédica, com as vantagens resultantes da 
automatização de procedimentos que se reflectem na 
melhoria da qualidade e na padronização dos resulta-
dos laboratoriais.

Do mesmo modo, as terapêuticas com componentes 
e derivados do sangue têm sofrido nos últimos anos 
avanços gigantescos, que serão, seguramente, marcos 
da história da medicina moderna. É um conjunto vas-
to de novas terapias, mas dentro destas destacam-se 
as recentes e prometedoras terapias celulares génicas, 
nomeadamente as células CAR-T.

A Imuno-hemoterapia é de pleno direito a especiali-
dade médica responsável por assegurar a qualidade e 
segurança do ato transfusional, com relevante papel 
no diagnóstico e tratamento do grupo de doenças 
imuno-hematológicas e com conhecimentos específi-
cos privilegiados em imuno-hemoterapia. Assim, no 
panorama actual da medicina, esta especialidade deve 
ter a ousadia de assumir um papel preponderante e de 
parceiro de relevo na investigação e no acompanha-
mento dos novos caminhos da medicina, abertos pelas 
mais recentes terapias hematológicas. É uma oportu-
nidade que não se pode perder e uma responsabilida-
de a assumir em primeira linha e por direito próprio 
pela Imunohemoterapia.

Para enfrentar o futuro e acompanhar a inovação, o 
médico de imuno-hemoterapia deve estar apto a lidar 
com as mais recentes metodologias laboratoriais e tec-
nicas terapêuticas e para isso talvez se justifique uma 
revisão da actual matriz de formação dos internos, 
orientando-a para uma busca constante pela atualiza-
ção de conhecimentos e para a produção científica, em 
estreita ligação com instituições de referência, com o 
sector laboratorial e farmacêutico, de modo a absorver 
as tecnologias mais actuais.

A inovação é o oposto da estabilidade e depende so-
bretudo da vontade dos intervenientes na nossa es-
pecialidade. A definição de linhas mestras para uma 
política científica e de incentivo à inovação em Imu-
no-hemoterapia é urgente.

Moderadoares: Helena Alves e Álvaro Monteiro
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SP19 - O VALOR DO CONHECIMENTO LABORATORIAL NAS ESTRATÉGIAS DE 
DESENVOLVIMENTO DE AUTOSSUFICIÊNCIA DAS UNIDADES HOSPITALARES

SP20 - O VALOR DA CLÍNICA DE IMUNO-HEMOTERAPIA NUMA ESPECIALIDADE 
MISTA  CLINICO-LABORATORIAL

SP21- DESAFIOS DE MELHORIA NA INTERAÇÃO DA ESPECIALIDADE COM OS 
DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES

André Caiado¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central

Maria Manuel Deveza ¹ 
1 - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE

Cláudia Amorim Vaz¹ 
1 - Centro Hospitalar de São João

A Especialidade Médica de Imunohemoterapia é no-
tória pela sua abrangência e transversalidade singula-
res em diversos planos. As Unidades Hospitalares do 
futuro, e particularmente as Unidades Hospitalares 
portuguesas, dependem do Especialista de Imunohe-
moterapia e da sua inerente versatilidade para lograr 
a optimização dos recursos financeiros, logísticos e 
mais importante do que tudo, humanos.

Abordagem com recurso à forma expositiva da temá-
tica proposta pelo Colégio da Especialidade de Imu-
nohemoterapia.

A Imunohemoterapia é uma área do conhecimento 
científico sedutora pela sua capacidade de articular 
a investigação laboratorial com a prática clínica num 
contínuo sem disrupções. Contudo, toda a prática clí-
nica e laboratorial têm um custo. Perder esta noção 
é sinónimo de perder capacidade de actuação, dimi-
nuindo o número de doentes que o Especialista de 

A Imuno-Hemoterapia é uma especialidade médica 
com vertentes clínica e técnico-laboratorial que se 
complementam, em que, como o próprio nome indi-
ca, a Imunologia releva particular importância. Com 
o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas 
e diagnósticas, cada vez mais precisas e complexas, a 
componente clínica tem ganho progressiva preponde-
rância. Para além das componentes assistenciais clíni-
cas e laboratoriais, o ensino universitário, a investiga-
ção científica e a inovação são pilares estruturantes da 
especialidade.

No dealbar da especialidade, esta era conhecida prin-
cipalmente pela sua intervenção na colheita, separação 
e transfusões de sangue e seus componentes. Na atua-
lidade, a Imuno-Hemoterapia é reconhecida em múl-
tiplas atividades, seja em técnicas laboratoriais, seja na 
atuação clínica nas diversas patologias malignas e não 
malignas, como por exemplo as anemias, as hemoglo-
binopatias, as trombofilias, as coagulopatias, as tera-
pêuticas de otimização hematológica com o objetivo 
de reduzir o número de transfusões, em particular no 
Patient Blood Management (PBM),  tecnologia point 
of care como a tromboelastometria, possibilitando um  
diagnóstico e orientação terapêutica interferindo no 
prognóstico, técnicas aferéticas incluindo hemaférese 
e fotoférese, colheita, seleção e criopreservação até à 
terapia celular. O domínio técnico-científico em todas 
as vertentes da coagulação, diagnóstico e terapêutico, 
quer nas situações hemorrágicas quer de hipercoagu-
labilidade, conferem uma autoridade na intervenção 

Enquadramento
A Imuno-hemoterapia apresenta uma abrangente área 
de actuação, que inclui a actividade no banco de san-
gue, serviço de medicina transfusional, actuação na 
área da trombose e hemostase, e no campo da trans-
plantação.
Em ambiente hospitalar, a especialidade intervém em 
diferentes palcos de actuação, prestando cuidados es-
pecializados a doentes agudos e crónicos, em contex-
tos de urgência, de internamento, de bloco operatório, 
em hospital de dia e em consulta externa. 
Esta abrangência de actuação torna premente a comu-
nicação, a discussão de casos clínicos e um trabalho 

Imunohemoterapia consegue atingir com os meios ao 
seu alcance. 

É o desafio do Especialista de Imunohemoterapia con-
seguir converter todo este potencial de forma sistemá-
tica e consistente numa política de actuação que per-
mita maximizar a capacidade de abrangência técnica e 
humana da Unidade Hospitalar em que se insere.

A Imunohemoterapia é uma Especialidade incom-
parável e insubstituível numa Unidade Hospitalar. 
Inegavelmente, pertence ao Especialista de Imunohe-
moterapia a responsabilidade de garantir que o co-
nhecimento científico que transporta é traduzido em 
valor efectivo, duradouro e progressivo à Unidade 
Hospitalar em que se insere. Em última análise a sua 
acção beneficia sinergicamente a comunidade que tra-
ta e a comunidade científica.

nos serviços de urgência hospitalar que deve ser pre-
servada e incrementada.
A componente clínica e o importante papel de articu-
lação com outras especialidades médicas e cirúrgicas, 
tornam a Imuno-Hemoterapia uma especialidade de 
intervenção abrangente, com um papel central e ful-
cral na gestão do doente, em particular, do doente 
crítico. No entanto, a extensão desse conhecimento 
transversal, muito abrangente, que constitui o maior 
valor da especialidade e que a diferencia da maior 
parte das outras especialidades médicas, pode repre-
sentar uma fragilidade, se não devidamente percecio-
nada e acautelada. A subespecialização, sendo uma 
mais-valia, não deve impedir que os jovens especia-
listas mantenham atividade global variada dentro da 
especialidade garantindo o partilhar experiências e 
conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento 
da especialidade.

A cooperação nacional de todos os especialistas na 
defesa da Imuno-Hemoterapia e da sua identidade é 
premente, pois a referida abrangência clínica e labo-
ratorial, com múltiplos campos de atuação, possibilita 
que médicos de outras especialidades, possam sentir 
apetência por determinados domínios da especialida-
de. A imuno-hemoterapia clínica deverá afirmar-se 
como uma especialidade médica de caraterísticas úni-
cas, com forte conhecimento clínico e laboratorial, ca-
pacidade de trabalho e organização, espírito de equipa 
e capacidade de liderança indispensáveis na excelência 
da gestão do doente. 

coordenado da Imuno-hemoterapia com outras es-
pecialidades, providas de cultura própria, linguagem 
científica particular e formas de actuação especializa-
das.
Esta apresentação tem como objectivo rever estraté-
gias de melhoria da interacção da Imuno-hemoterapia 
com as demais especialidades. 

Materiais e métodos
Em seguida são apresentados, contextos hospitalares 
que ilustram a interacção necessária entre Imuno-he-
moterapia e as outras especialidades:
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SP18 - REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR E REDE DE CUIDADOS DE IMUNO-HEMOTERAPIA

Ana Raquel Dias¹ 
1 - Hospital Braga

O Serviço Nacional de Saúde promove a equidade e 
acesso aos Cuidados de Saúde e por ser composto por 
unidades de diferente grau de diferenciação e comple-
xidade, é necessário criar um sistema que organize as 
relações de complementaridade entre as instituições 
garantindo a qualidade da atividade clinica. Assim, 
surgem as Redes de Referenciação Hospitalar (RRH).
A especialidade médica de Imuno-hemoterapia é um 
pilar dentro do sistema hospitalar e comtempla diver-
sas áreas de diferenciação única e exigente, que implica 
um esforço de investimento importante em recursos 
humanos, laboratoriais, técnicos e, consequentemen-
te, terapêuticos. A RRH desta especialidade é por isso 
fundamental para uma otimização de meios de forma 

a proporcionar aos doentes os melhores cuidados.
O atual programa de referenciação de Imuno-hemo-
terapia data de 2017 e, como todos os programas, há 
uma dependência da vontade politica em vigor. No 
entanto, a própria especialidade está perante uma for-
matação nova, pela massa de recém especialistas que 
estão a entrar em funções e pela evolução técnica e 
cientifica que a Medicina está a ganhar sendo por isso 
necessário discutir aspetos positivos, negativos e a me-
lhorar. Este é um exercício interessante para os jovens 
médicos, que devem lutar pelo espaço de afirmação da 
especialidade e das respetivas áreas de trabalho.
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• Em contextos cirúrgicos com quadros de coagulo-
patias, a Imuno-hemoterapia em coordenação com os 
colegas do bloco operatório, assegura a hemostase do 
doente (realiza estudos da coagulação, estudos point-
-of-care e presta suporte transfusional);

• Em contextos de urgência a Imuno-hemoterapia em 
conjunto com as equipas de urgência, intervém em 
quadros de hemorragia maciça e coagulopatias, indu-
zidas pelo trauma ou choque hemorrágico;

• Em regime de hospital de dia de oncologia, o imuno-
-hemoterapeuta avalia em conjunto com outros cole-
gas a necessidade transfusional dos doentes;

• Em contexto de doentes com coagulopatias congéni-
tas e artropatia avançada, a Imuno-hemoterapia arti-
cula com a ortopedia e a medicina física e de reabilita-
ção, com vista ao tratamento osteoarticular do doente;

• Em doentes internados, a Imuno-hemoterapia é cha-
mada a discutir com os colegas as melhores opções de 
hipocoagulação, e o risco trombótico e hemorrágico 
do doente.

Discussão: 
Nos contextos anteriormente apresentados, uma inte-
racção eficaz entre a Imuno-hemoterapia e outras es-
pecialidades, pode ser promovida da seguinte forma:

• Criação de grupos de trabalho, sobre temáticas em 
comum com outras especialidades (temas como hipo-
coagulação, hemorragia maciça, anemia);
• Elaboração conjunta de protocolos hospitalares e de 
normas de orientação clínica (protocolo de aborda-
gem à hemorragia do parto ou protocolo nacional de 

abordagem à transfusão maciça);

• Implementação de programas hospitalares dinami-
zados pela Imuno-hemoterapia (programas de pre-
venção hospitalar de tromboembolismo venoso ou de 
patient blood management);

• Divulgação hospitalar dos critérios de referenciação 
de doentes para a consulta de Imuno-hemoterapia;

• Participação activa em formações científicas de ou-
tras especialidades;

• Presença activa em reuniões de grupo multi-disci-
plinar;

• Formação com vista à melhoria das capacidades de 
comunicação;

• Formação de internos de especialidade em áreas alvo 
de actuação da Imuno-hemoterapia, através de planos 
de formação robustos;

• Intervenção de internos de especialidade na dinami-
zação da interacção com outras especialidades.

Conclusão: 
Cabe a todos os imuno-hemoterapeutas e internos de 
formação, promover uma medicina de actuação con-
junta. É essencial estarmos motivados para dialogar e 
actuar em colaboração com outras especialidades. No 
centro da acção conjunta deve estar o doente, sendo 
essa a nossa maior motivação.

Desafios em Imuno-hemoterapia

SP22 - CONSIDERAÇÕES BÁSICAS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO/ ENSAIO CLÍNICO

SP23 - GENOTIPAGEM ERITROCITÁRIA. QUANDO FAZER?

André Branquinho ¹ 
1 - Assistente Hospitalar de Radioterapia – Serviço de Radioterapia - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), E.P.E.

Maria Inês Moser ¹ 
1 - Instituto Português do Sangue e da Transplantação

A elaboração de um estudo/ensaio clínico requer a 
participação de vários profissionais experientes na 
área, capazes de desenvolver os tópicos fundamentais: 
desenho do estudo, obtenção de fundos e alocação 
do orçamento, conformidade com a legislação local 
e aceitação pelas comissões de ética para ativação do 
estudo, contratação e implementação de plataformas 
logísticas e operacionais, e, ainda, a promoção e divul-
gação do estudo. 

O desenho de um estudo ou ensaio clínico está de-
pendente do(s) objetivo(s) definido(s) e do contexto 
clínico, tal como outros fatores: motivos financeiros, 
pressão social/política, expertise, publicações anterio-
res, prevalência da doença e dificuldade em recrutar 
doentes. Alguns exemplos de desenhos serão apresen-
tados durante a apresentação.

A procura de fundos é um dos pontos mais relevan-
te, principalmente em ensaios clínicos por iniciativa 
do investigador, caso sejam necessários recursos adi-
cionais de acordo com a alocação do orçamento. De-
pendendo da área em estudo, existem concursos de 
acesso a fundos a nível regional, nacional e europeu/
internacional, sendo bastante importante enaltecer a 
relevância do estudo do ponto de vista científico e não 
científico (ex.: benefício socioeconómico).  

Na implementação de estudos de menores dimensões, 
a aprovação na comissão de ética regional/hospitalar 
é sempre necessária. A avaliação sobre conformidade 
com enquadramento legal e ético é importante e, no 
caso de estudos internacionais multicêntricos, o en-

Os avanços da genética na área da medicina transfu-
sional, levaram à identificação dos genes e dos meca-
nismos que originam os mais de 300 antigénios co-
nhecidos e distribuí-los pelos 36 sistemas de grupo 
sanguíneo. Na grande maioria dos casos, os antigénios 
têm origem em mutações pontuais em genes especí-
ficos mas a variabilidade alélica de alguns sistemas, 
como o ABO, o Rh ou o Duffy tem origem em meca-
nismos mais complexos como inserções, delecções ou 
formação de híbridos. 

quadramento legal e ético terá de ser feito país a país, 
de forma evitar conflitos e desperdício de recursos 
em países em que o estudo não será viável. Saliente-
-se que a organização das comissões de ética e auto-
ridades reguladoras/competentes nos países europeus 
é heterogénea e a submissão de ensaios é complexa. 
Atualmente o novo regulamento dos Ensaios Clínicos 
permitiu a simplificação e transparência na submissão 
e autorização num portal/plataforma informática.

A implementação logística e operacional é o pilar 
que permite a fluidez no desenvolvimento, ativação 
e manutenção do ciclo de vida do estudo. Inclui to-
dos os stakeholders intervenientes: promotores, cen-
tros de ensaio/recrutamento (ex: hospitais), doentes, 
fornecedores e distribuidores, equipa de investigação, 
contract research organizations (CROs), Core Labs, 
entidades reguladoras. Em qualquer ensaio, os 
stakeholders estão devidamente identificados e vin-
culados a um documento (contrato ou consentimento 
informado) informando-os dos respetivos direitos e 
deveres, informações ou ações pretendidas, tal como 
os benefícios obtidos por participar no estudo. Tam-
bém é essencial que, no decurso de um ensaio clínico, 
haja sempre período de formação por parte dos res-
ponsáveis do estudo para o ensino e esclarecimento 
de dúvidas.

A promoção e divulgação do estudo é um fator impor-
tante, uma vez que permite aumentar a visibilidade do 
estudo e tem o potencial de angariar mais fundos, cen-
tros de recrutamento e doentes.

Na medicina transfusional, a serologia é o método 
clássico e de referência para grupar, fenotipar, identi-
ficar anticorpos e compatibilizar unidades de sangue. 
Baseada em reacções de aglutinação, tem um baixo 
custo, é eficiente e resolve a maioria dos problemas no 
banco de sangue. 

Porém a serologia tem algumas limitações que a geno-
tipagem eritrocitária, através de vários tipos de testes 
moleculares pode ajudar a resolver. 

Moderadoares: António Duran e Dialina Brilhante
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A genotipagem eritrocitária prevê a expressão de um 
determinado antigénio de grupo sanguíneo pela ex-
tracção de ADN a partir dos leucócitos de dadores e/
ou doentes com vasta aplicação na medicina trans-
fusional. Este ADN é depois analisado para detectar 
especificamente determinadas alterações na sequência 
dos genes dos diversos grupos sanguíneos. 

Em medicina transfusional, a genotipagem eritrocitá-
ria é aplicada a dadores e doentes para: 

1) Caracterizar os verdadeiros RhD negativos por ex-
clusão de variantes DEL 

2) Seleccionar concentrados de eritrócitos com fenóti-
pos raros ou combinação de fenótipos, para adminis-
tração em doentes com fenótipos complexos ou com 
vários anticorpos, como por exemplo os doentes com 
Talassémia e Drepanocitose.

3) Resolver o problema da ausência de soros ou cé-
lulas na caracterização de algumas discrepâncias ou 
identificação de anticorpos de alta/baixa incidência 
através da fenotipagem de antigénios inferida da ge-
notipagem, 

4) Estudar os doentes recentemente transfundidos ou 
com autoanticorpos.

5) Estudar os doentes e grávidas com antigénios RhD 
variantes que podem ser transfundidos com unidades 
RhD positivas, ou que não têm necessidade de admi-
nistração de Imunoglobulina Rh. 

6) Disponibilizar concentrados de eritrócitos “geneti-
camente compatíveis” também pode ser útil em doen-

tes dependentes de transfusão, doentes sujeitos a tera-
pias com anticorpos monclonais que interferem nos 
testes serológicos e em casos de Anemia Hemolítica 
Autoimune. 

7) Realizar os testes genéticos pré-natais, como a de-
terminação de zigotia RhD ou genotipagem fetal, im-
portantes na prevenção da Doença Hemolítica do Feto 
e do Recém-Nascido são outra das vantagens da geno-
tipagem eritrocitária.

O teste de PCR-SSP é talvez o mais usado pela sua ra-
pidez e interpretação mas analisa poucos polimorfis-
mos de cada vez. 

Em larga escala, as plataformas de genotipagem são 
desenhadas de modo a identificar polimorfismos es-
pecíficos que detectam cerca de 35 antigénios de 12 
sistemas de grupo sanguíneo num teste. Existem vá-
rias no mercado, como o BeadChip ou o DNA-Array. 

 As mais vantajosas serão as plataformas de NGS (Next 
Generation Sequencing) que num teste sequenciam 
vários genes ao mesmo tempo e permitem identificar 
os antigénios e as alterações que podem determinar 
ou bloquear a sua expressão a nível serológico.  

A genotipagem eritrocitária está cada vez mais acessí-
vel a todos, no entanto, o genótipo pode não reflectir 
o fenótipo e vice-versa, pelo que a apresentação e a 
interpretação dos resultados deve ser muito cuidadosa 
e sempre complementada pelos resultados serológicos 
obtidos. 

SP24 - DARATUMUMAB

Dialina Brilhante ¹ 
1 - SIH, IPOLFG EPE

A imunoterapia emergiu como uma nova abordagem 
terapêutica no mieloma múltiplo. Atualmente existem 
vários anticorpos monoclonais estando em uso e de-
senvolvimento. 
Destes, os anticorpos anti-CD38 têm se revela-
do como uma alternativa de aplicação crescente. 

Estes anticorpos demonstraram interferir com os tes-
tes pré-transfusionais. A existência   de uma expressão 
de CD 38 nos eritrócitos humanos, ainda que em fra-
ca expressão, interferem com o teste de antiglobulina 
humana indireto, conduzindo a uma positividade que 
poderá mascarar a deteção de anticorpos irregulares 
no plasma do doente.
Esta interferência, pode existir até 6 meses após a últi-

ma aplicação do anti-CD 38 e tem repercussão não só 
nas provas pré- transfusionais, como compatibilidade 
e complica   a seleção de unidades adequadas de con-
centrados de eritrócitos.

Assim, foi desenvolvida uma estratégia de mitigação 
que passa pela utilização do DTT no tratamento das 
células explorando a capacidade deste de remover o 
CD 38 à superfície.
A validação/ utilização desta metodologia, ainda que 
exequível, é morosa e do ponto de vista logístico com-
plicada pelo que foram exploradas alternativas.
Este anticorpo representa um desafio de performan-
ce a que um laboratório de Imunohematologia terá de 
responder no presente e no futuro.
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REVISTA 
PORTUGUESA

DE IMUNO
HEMOTERAPIA COMUNICAÇÕES

ORAIS

CO01 - ERITRACITAFERESE VS. FLEBOTOMIA – EXPERIÊNCIA DE DOIS CENTROS

Filipa Martins Pereira ¹; Tiago Brites ²; João Filipe Pereira ²; Arnaldo Brito ¹; Ana Palmira Amaral ¹; Filipe Lobo ¹; Ana Esesumaga 

²; Catarina Borges ²; Marina Costa ¹; Jorge Tomaz ² 
1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu; 2 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Eritracitaferese, Hemocromatose, 
Poliglobulia, Policitemia Vera, Porfiria Cutânea Tar-
da, Flebotomia

A eritracitaferese e a flebotomia são duas opções tera-
pêuticas no tratamento da Hemocromatose, Poliglo-
bulia, Policitemia Vera (PV) e Porfiria Cutânea Tarda 
(PCT). De acordo com American Society for Aphere-
sis (ASFA) a eritracitaferese apresenta recomendação 
categoria 1B, 3C, 1B e 2C, nessas patologias respeti-
vamente. Neste sentido o nosso objetivo primário foi 
comparar as duas opções terapêuticas na obtenção de 
ferritinas alvo inferiores a 50ng/mL na Hemocroma-
tose e hematócritos inferiores a 50% na Poliglobulia 
e PV.
Estudo retrospetivo entre 2005 e 2018, incluindo 241 
doentes que iniciaram programas de eritracitaferese 
(n=126) em Coimbra ou de flebotomias (n=115) em 
Viseu. Os doentes foram avaliados no início, aos 6 me-
ses e ao fim de um ano de tratamento. Os dados (ida-
de, género, patologia, mutações, hemoglobina, hema-
tócrito, ferritina e número de tratamentos realizados) 
foram colhidos com recurso aos processos clínicos. Os 
valores de hemoglobina, hematócrito e ferritina foram 
comparados de acordo com a sua variação entre os 
tempos de avaliação. Os tratamentos na Hemocroma-
tose foram ainda comparados de acordo com as muta-
ções apresentadas. 
Nenhuma das patologias apresentou diferenças relati-
vamente ao género e idade dos doentes com exceção 
da Hemocromatose, que apresentou média de idade 
mais baixa no grupo da eritracitaferese (Eritracita-
ferese vs. Flebotomia: 49,82 vs. 56,19, p=0.002). Não 
foram encontradas diferenças entre os grupos nos 
doentes com Poliglobulia no alcance do valor alvo 
de hematócrito aos 6 meses e ao ano (Eritracitaferese 
vs. Flebotomia: 72,2% vs. 46,2%, p=0,141; 55,0% vs. 

36,4%, p=0,320, respetivamente). Nos doentes com 
PV, não se encontraram diferenças com significado 
estatístico, apesar de os doentes submetidos a flebo-
tomia apresentarem uma maior variação do hemató-
crito e atingirem mais o hematócrito alvo. Doentes 
com PCT não apresentaram diferenças entre os dois 
tratamentos. Doentes com Hemocromatose têm bene-
fício no tratamento com eritracitaferese, demonstra-
do pela maior diminuição do valor de ferritina, bem 
como uma maior proporção de doentes que atingem 
valores alvo (Eritracitaferese vs. Flebotomia: 91,2% vs. 
73,3%, p<0,0005; 38,1% vs. 19,6%, p=0,038, respetiva-
mente) e com necessidade de um menor número de 
tratamentos. Os doentes com hemocromatose a rea-
lizar eritracitaferese apresentam variações relativas de 
ferritina superiores com significado estatístico, assim 
como atingem em maior percentagem o valor alvo de 
ferritina tanto aos 6 meses (Eritracitaferese vs. Flebo-
tomia: 24.6% vs. 7.4%, p=0.012), como ao ano (Eritra-
citaferese vs. Flebotomia:  38.1% vs. 19.6%, p=0.038). 
De notar que a mediana do valor de ferritina inicial 
era superior no grupo da flebotomia, apresentado di-
ferença estatisticamente significativa. Os doentes sob 
flebotomias desenvolvem mais anemia, assim como 
realizam maior número de tratamentos no mesmo pe-
ríodo de tempo, diferenças com significado estatístico. 
Na comparação por mutação, o grupo dos homozigó-
ticos para a C282Y foi o único que apresentou diferen-
ças aos 6 e 12 meses de tratamento.
A eritracitaferese apresenta melhores resultados no 
tratamento de doentes com Hemocromatose, o que 
vai de encontro com as recomendações da ASFA, de-
vendo ser uma opção terapêutica nestes doentes. Não 
foi possível encontrar diferenças entres os grupos com 
as restantes patologias, o que pode ser devido ao pe-
queno número da amostra, sendo necessário mais es-
tudos.
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CO02 - TROMBOCITOPENIA DO RECÉM NASCIDO OU UM CRIME COM DOIS CULPADOS

CO03 - ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE (AHAI) VS INDUZIDA POR DROGAS (AHID)

Conceição Malcata (Portugal)¹; Elisabete Neves Oliveira (Portugal)³; Maria João Palaré (Portugal)²; Filomena Pereira (Portugal)¹ 
1 - Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa, IPST,IP; 2 - Hospital de Santa Maria - CHLN; 3 - Hospital Distrital de Santarém

Renata Salvado ¹; Andreia Baptista ¹; Galyna Kostyk ¹; Maria José Rodrigues ²; Conceição Malcata ² 
1 - Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.; 2 - CSTLisboa-IPST.IP

Palavras-chave: Trombocitopenia, aloimune, recém 
nascido, autoimune

Na gravidez, a trombocitopenia autoimune e a trom-
bocitopenia aloimune podem ter consequências tanto 
para a mãe como no feto. A trombocitopenia autoi-
mune afeta a mãe e o feto. Pelo contrário, a tromboci-
topenia aloimune não tem impacto na mãe mas pode 
originar lesões graves no feto.
Descrevemos o estudo analítico do caso de um recém 
nascido (RN) com petéquias dispersas pelo corpo 
e trombocitopenia grave detetada ao 2º dia de vida, 
apresentando valores de plaquetas inicialmente de 13 
000/µl, e de 6 000/µl em segunda amostra analítica. 
Fez terapêutica com Imunoglobulina EV e Concentra-
do de Plaquetas. Um mês após o nascimento, a criança 
ainda apresentava trombocitopenia. A mãe referia his-
tória de PTI (Púrpura Trombocitopenica Imune) com 
esplenectomia aos 16 anos.
A pesquisa de anticorpos antiplaquetários, no plasma/
soro da mãe e no plasma do recém nascido foi feita 
com as técnicas de ELISA (PAKPLUS®, Immucor GTI 
Diagnostics, Inc.,USA). A pesquisa de anticorpos li-
gados às plaquetas e o crossmatch plaquetário mãe/
pai foram efetuados por técnica de fase sólida (MAS-
PAT®, Sanquin, The Netherlands). A genotipagem 

Palavras-chave: imunofenotipagem

A anemia hemolítica é uma doença caracterizada pela 
presença de hemólise adquirida descompensada, po-
dendo ser idiopática, secundária a outras patologias 
ou induzida por drogas. 
A AHID é uma doença rara, mas, na presença de um 
quadro clínico de anemia hemolítica com um TAD 
+, é imprescindível considerar e investigar a história 
medicamentosa do doente como possível etiologia de 
hemólise. Mulher de 78 anos, recorre ao SU por cansa-
ço fácil e dispneia com uma semana de evolução. Tem 
como antecedentes pessoais doença de Parkinson, 
hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e hiper-
tiroidismo subclínico. Medicada habitualmente com 
levodopa+benserazida, amantadina, ibesartan, met-
formina e brotizolam. À entrada destaca-se analitica-
mente anemia macrocítica (Hb 7.2g/dL) e presença de 
parâmetros de hemólise. É solicitado suporte transfu-
sional que foi protelado por apresentar no estudo imu-

HPA foi efetuada por HPA-SSP test kit (Inno Train®, 
Germany). 
Detetaram-se, no soro/plasma da mãe, anticorpos 
contra as glicoproteínas plaquetárias IIb/IIIa e Ia/
IIa. A pesquisa de anticorpos ligados às plaquetas de 
sangue total do RN apresentava resultado positivo. O 
crossmatch entre as plaquetas do pai e o soro/plas-
ma da mãe foi positivo. Na genotipagem plaquetária 
apenas se verificou incompatibilidade entre a mãe e o 
RN no antigénio plaquetário 5: mãe -HPA 5a/a e RN- 
HPA 5a/b. Um mês após o nascimento, a pesquisa de 
anticorpos ligados às plaquetas de sangue total do RN 
mantinha resultado positivo.
A trombocitopenia do RN poderá corresponder a 
trombocitopenia aloimune, relacionada com a pre-
sença de anticorpo anti HPA-5b, e/ou a trombocito-
penia autoimune, associada à presença de anticorpos 
contra as glicoproteínas plaquetárias IIb/IIIa (HPA1a, 
3a) e Ia/IIa (HPA5a) no contexto da doença autoimu-
ne da mãe. Para avaliar o contributo relativo aloimune 
e autoimune seria necessário estudar a especificidade 
dos anticorpos ligados às plaquetas do RN, o que não 
foi possível devido à exiguidade do material biológico 
disponível. Salientamos a importância de uma história 
clínica completa, para diagnóstico da trombocitope-
nia no recém nascido.

no-hematológico TAD + e suspeita de anticorpo auto 
anti-C numa doente sem história transfusional prévia 
com grupo B CCDee. É confirmada posteriormente a 
presença do referido auto anticorpo e é solicitado estu-
do de anemia hemolítica a drogas. Fica internada para 
investigação etiológica de anemia hemolítica, tendo 
sido excluídas as hipóteses diagnósticas de doenças 
infeciosas, autoimunes e hemato-oncológicas. No in-
ternamento inicia corticoterapia com discreta melho-
ria (Hb 8.6 g/dL), mas por posterior refratariedade 
terapêutica e suspeita de AHID suspende amantadina, 
inicia Imunoglobulina iv e Rituximab®, e substitui-se 
levodopa+benserazida por levodopa+carbidopa para 
manutenção de terapêutica de Parkinson. Como in-
tercorrências apresenta pneumonia nosocomial com 
agente isolado em hemocultura (streptococcus pneu-
moniae) e tromboembolismo pulmonar, sendo de-
vidamente medicada nesse contexto. Por apresentar 
agravamento progressivo de anemia, com indicação 
apenas para suporte transfusional life-saving, transfe-
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re-se para a UCI, apresentado na altura Hb 3.4 g/dL.  
No segundo dia de internamento na UCI apresenta sú-
bita depressão do estado de consciência, sem arritmias 
visíveis durante o episódio, com recuperação gradual, 
tendo realizado TCCE sem evidência de lesões agudas. 
Por suspeita de novo episódio de TEP realiza ecocar-
diograma quando entra em paragem cardiorespirató-
ria, sendo possível reverter o quadro com as medidas 
instituídas. Em avaliação analítica apresenta Hb 2.5g/
dL, pelo que realiza 2 unidades de concentrado eri-
trocitário O Rh - emergentes com rendimento trans-
fusional (Hb 5.2g/dL). Apesar de todas as medidas a 
doente evolui para choque séptico refratário levando 
ao seu falecimento a D15 de internamento. Resultados 
do estudo de anticorpos a medicamentos revelam po-
sitividade para levodopa+benserazida e amantadina.

A doente apresenta um quadro de anemia hemolítica 
comprovado que pode ser desencadeado por três me-
canismos: 
1. AHAI devido à presença um auto anti-C;

2. AHID por anticorpos contra dois medicamentos de 
ambulatório;
3. Misto.

Da hipótese diagnóstica de AHAI excluem-se etio-
logias secundárias como as doenças hemato-oncoló-
gicas, infeciosas e autoimunes, não podendo ser, no 
entanto, ignorada a hipótese de AHAI idiopática. Ten-
do em conta a refratariedade a várias linhas terapêu-
ticas para a AHAI, e, uma vez que a doente manteve 
terapêutica com levodopa, componente do fármaco 
que apresenta positividade no estudo de anticorpos a 
medicamentos, fica em suspenso a hipótese de que a 
AHID possa ter causado o agravamento do estado clí-
nico da doente. 

CO04 - FENOTIPAGEM ALARGADA DE DADORES DE SANGUE DO SERVIÇO DE SANGUE

Denísia Dias (Cape Verde)¹; Maria De Conceição Pinto (Cape Verde)¹ 
1 - Hospital Dr Baptista de Sousa

O aumento do número de doentes com problemas de 
aloimunização eritrocitária e necessidade de resposta 
transfusional com sangue compatível levou, o Servi-
ço de Sangue do Hospital Baptista de Sousa em São 
Vicente, Cabo Verde, a criar um painel de dadores fe-
notipados para os antigénios eritrocitários mais im-
portantes na prática transfusional, aumentando a ca-
pacidade do Serviço para disponibilizar concentrados 
eritrocitários compatíveis para doentes aloimunizados 
e também, prevenir a aloimunização de doentes trans-
fusão-dependentes.

Foram selecionados 139 dadores regulares do grupo 
O, com mais de duas doações por ano e com residên-
cia fixa, que doaram sangue no período em que decor-
reu o estudo. A estes dadores efetuou-se fenotipagem 
para sistemas Kell, Kidd, Duffy, MNSs, Lewis, e P. As 
amostras utlizadas para o estudo foram colhidas em 
tubos EDTA. A fenotipagem eritrocitária foi determi-
nada pela técnica de tipagem sanguínea em tubo, utili-
zando soros com anticorpos de especificidade para os 
antigénios Kell, Jka, Jkb, Fya, Fyb, M, N, S, s, Lea, Leb 
e P segundo as orientações do fabricante. A leitura das 
reações foi realizada em função dos padrões de aglu-
tinação em tubo.

çar os objetivos propostos que foi iniciar a formação 
de um cadastro de dadores fenotipados, para os siste-
mas de grupos sanguíneos, a fim de melhorar a capa-
cidade de reposta do nosso Serviço.
Existe pouca informação sobre a incidência fenotípica 
dos diferentes sistemas de grupos sanguíneos no con-
tinente africano. Em Cabo Verde há a referir um es-
tudo da incidência dos antigénios dos sistemas ABO, 
Rh, MN e Kell realizado em 1956 pelo Professor Al-

A distribuição da frequência dos grupos sanguíneos 
dos dadores selecionados foi a seguinte: sistema Kell: 
(139) K+ 95.7% Kell- 4.3%; sistema Kidd (130) Jk 
(a+b+) 40.8%, Jk (a-b+), 5.4% Jka (a-b-), 0.8%; sis-
tema Duffy (139): Fy (a-b+) 38.1%, Fy (a-b-) 30.9%, 
Fy (a+b-) 22.3, Fy (a+b+) 8.6%; sistema MNSs (139): 
M+N- 25.9%, M+N+ 46.0%, M-N+ 28.1%, S+s- 6.5%, 
S+s+ 25.2%, S-s+ 67.6, S-s- 0.7%; sistema Lewis (95): 
Le (a-b+) 38.0%, Le (a-b-) 36.5%, Le (a+b-) 25.3%; 
sistema P (88): P1 positiva 96.6% P1 negativo 3.4%.          
      
A incidência de antigénios eritrocitários nos nossos 
dadores é semelhante a resultados de outros estudos 
com exceção dos sistemas Kidd e Duffy, situação que 
poderá estar relacionada com miscigenação racial da 
população cabo-verdiana. O conhecimento dos fenó-
tipos dos diferentes grupos sanguíneos dos nossos da-
dores irá permitir a disponibilização de sangue com-
patível, em tempo útil, para doentes aloimunizados.

A quantidade de dadores estudados permitirá alcan-

merindo Lessa. Não existem estudos sobre os outros 
sistemas. Deste modo concluímos que devem ser rea-
lizados mais estudos para aprofundar o conhecimento 
da incidência fenotípica dos vários grupos sanguíneos 
na nossa população para avaliar a disponibilidade de 
sangue compatível para doentes aloimunizados, me-
lhorando a atividade transfusional no país.
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CO05 - ESTUDOS IMUNOHEMATOLÓGICOS E SUA IMPORTÂNCIA NAS DECISÕES CLÍNICAS – 
EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL PEDIÁTRICO

CO06 - INFEÇÕES URINÁRIAS COM FRIAS CONSEQUÊNCIAS: A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

João Lopes ¹; Rita Bernardino ¹; Inês Moser ²; Gabriela Delgado ¹; Sandra Tique ¹; Teresa Francisco ¹; Cláudia Marques ¹; 

Maria José Rodrigues ²; Deonilde Espírito Santo ¹

1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Instituto Português do Sangue e da Transplantação

Romeu Dutra ¹; Beatriz Sousa ²; Teresa Martins ¹

1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Serviço de Imuno-hemoterapia do Hospital de Santa Marta; 2 - Centro Hospitalar Universitário de 

Lisboa Central - Serviço de Imuno-hemoterapia da Maternidade Alfredo da Costa

Palavras-chave: Imunohematologia, Fenótipo,
Genótipo  

Objectivos/ Enquadramento: Os estudos imunohe-
matológicos baseiam-se nas características bioquí-
micas dos antigénios e dos anticorpos dos grupos 
sanguíneos, incluindo a imunogenicidade e nos meca-
nismos associados à expressão génica. De acordo com 
estas características, os antigénios foram agrupados 
em Sistemas, Colecções e Séries, sendo os Sistemas de 
Grupo Sanguíneo imunologicamente mais significati-
vos: ABO, Rh, Kell, Kidd, Duffy e MNS. 

Os doentes aloimunizados colocam problemas parti-
culares, pois a amostra terá de ser submetida a pro-
cedimentos electivos de pesquisa e de identificação 
de anticorpos, existindo, por vezes, dificuldades na 
identificação devido a Testes de Antiglobulina Directa 
positivos, misturas de anticorpos ou anticorpos de alta 
e baixa incidência. 

Materiais e métodos: Nos últimos 20 anos, o Labo-
ratório de Imunohematologia do Hospital Dona Es-
tefânia (HDE) efectuou inúmeros estudos, alguns de 
difícil resolução, tendo seleccionado e agrupado em 4 
categorias 64 doentes com estudos imunohematológi-
cos complexos.

Resultados/Discussão: 1. Caracterização antigénica 
pouco usual. Verificou-se que dois doentes tinham di-
minuição dos antigénios do sistema Kell, um com au-
sência da proteína XK e outro com fenótipo McLeod, 
um doente tinha o fenótipo raro S-s-Uvar e   iação 

Palavras-chave: Doença das crioaglutininas, Infeções 
urinárias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae

Enquadramento:A Doença de Crioaglutininas (DCA) 
corresponde a 15% das anemias hemolíticas autoi-
munes. Esta doença rara caracteriza-se por autoan-
ticorpos, com especificidade para os antigénios I e i, 
que geralmente provocam aglutinação eritrocitária a 
temperaturas baixas (±4ºC), mas em casos patológi-
cos podem reagir à temperatura corporal (37ºC). A 
DCA pode ser secundária a infeções bacterianas e 
virais, bem como, doenças linfoproliferativas. Apesar 
de na maioria das vezes as crioaglutininas não serem 
clinicamente significativas, em um terço dos casos os 
doentes apresentam anemia grave com necessidade de 
suporte transfusional.

Caso Clínico: Doente do sexo feminino, caucasiana, 
com 79 anos de idade. História de anemia crónica, de 
etiologia desconhecida, desde 2016, sob tratamento 
com ácido fólico e vitamina B12. Sem perdas hemá-
ticas visíveis e pesquisa de sangue oculto nas fezes 
negativa (em 2016). Antecedentes pessoais de hipoti-
roidismo e psoríase. Trata-se de uma doente com in-
ternamentos sucessivos por infeção do trato urinário 
(ITU) associada a anemia. O primeiro internamento 
foi em janeiro de 2017, no contexto de uma ITU a Es-
cherichia coli e anemia normocítica normocrómica 
com hemoglobina (Hb) de 6,2 g/dL. O esfregaço de 
sangue periférico revelou a presença de aglutinados 
eritrocitários que revertiam após o aquecimento da 
amostra a 37ºC. Teste de antiglobulina direto positivo 
para IgM e C3d. Foi identificado o autoanticorpo an-
ti-I com título de 256 a 4ºC e fraca reatividade a 37ºC. 
No decorrer do estudo da anemia, foi diagnosticada 
uma crioglobulinemia mista do tipo III na presença de 

com Síndrome de Wiskott-Aldrich.

 2. Alo-anticorpos complexos. Verificou-se uma maior 
incidência de anticorpos dos Sistemas Rh e Lutheran: 
duas grávidas tinham as combinações anti-c + anti-
-Lub e anti-D + anti-Lub; três drepanocíticos apre-
sentavam sequencialmente anti-C + anti-V + anti-Jkb, 
anti-E + anti-S e anti-C  + anti-Fy3.

3. Genotipagem dos principais antigénios dos siste-
mas Rh, Kell, Duffy e Kidd em doentes com anemia 
de células falciformes. Dos 27 doentes com múltiplas 
transfusões, 21 tinham o fenótipo Fy(a-b-). Todos es-
tes doentes apresentaram a alteração FY*02N.01, po-
dendo ser transfundidos com sangue Fyb+.

4. Caracterização molecular de variantes do antigénio 
RhD. Estudaram-se 26 amostras com discrepâncias 
RhD, tendo-se verificado que 21 (81%) eram do tipo 
D Fraco tipo 1, 2, 3 ou 4.0/4.1, D variantes que não 
se imunizam, dispensando a administração de Imu-
noglobulina Rh (IgRh) e a utilização de unidades RhD 
negativas.

Conclusão: Com estes estudos de colaboração verifi-
cou-se a importância da correcta caracterização feno-
típica e genotípica dos doentes no enquadramento dos 
resultados, para melhor tomada de decisão na activi-
dade clínica.

IgM policlonal cadeia kappa e esplenomegalia ligeira 
associada. Durante o internamento foram excluídas 
múltiplas causas possíveis para a ocorrência de crioa-
glutinas, tais como, infeção por Mycoplasma pneu-
moniae, Citomegalovírus ou Vírus Epstein-Barr, e 
doenças linfoproliferativas. Após o início da terapêu-
tica dirigida contra a E. coli, verificou-se a resolução 
da anemia. Em janeiro de 2019, a doente é internada 
por recaída da DCA com Hb de 6,2 g/dL, tendo-lhe 
sido diagnosticada ITU novamente por E. coli. A an-
tibioterapia instituída não evitou a diminuição rápida 
dos valores de Hb para 4,6 g/dL, com necessidade de 
suporte transfusional de 2 unidades de Concentrado 
de Eritrócitos (UCE). Em março de 2019, volta a ser 
internada por anemia, com Hb de 7,1 g/dL, e ITU a 
Klebsiella pneumoniae. Foi transfundida com 1 UCE 
e teve alta com antibioterapia dirigida.

Discussão: No caso desta doente, a DCA foi desen-
cadeada sempre após ITU, causando anemia grave 
debilitante com necessidade de suporte transfusional 
nos últimos dois internamentos. Teve-se o cuidado de 
transfundir a quente as UCE, no entanto nem sem-
pre foi possível pelo estado debilitado da doente. Não 
houve intercorrências pós-transfusionais. Pela sua 
etiologia policlonal, e após terem sido excluídas outras 
causas, a DCA foi considerada secundária, no entanto 
não se pode excluir que seja idiopática com episódios 
agudos de hemólise durante episódios infecciosos. 
Apesar de autolimitada na maioria dos casos, a nossa 
experiência revela que nem sempre é inócua, alertan-
do para a importância de uma equipa multidisciplinar 
e para o papel fundamental de uma boa comunicação 
entre o médico assistente e o médico de Imuno-hemo-
terapia. 
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CO07 - ANTICORPOS ANTI-HLA NA TRANSFUSÃO E TRANSPLANTE: PRETO NO BRANCO OU 
LUGAR PARA O CINZENTO?

Filipe Gonçalves 1; Ana Macêdo 1; Dialina Brilhante 1

1 - SIH - IPOL

Palavras-chave: HLA, transfusão, transplante, anti-
corpos anti-HLA

Os antigénios HLA desempenham um papel imuno-
lógico primordial através do controlo da discrimi-
nação entre self e non-self, da resposta imunitária a 
estímulos antigénicos. Caracterizam-se pela codomi-
nância, poligenicidade e polimorfismo alélico. O papel 
do sistema HLA no transplante de medula óssea está 
bem estabelecido, uma vez que a compatibilidade an-
tigénica (total ou parcial) entre o par dador-recetor é 
sempre requerida. Também a pesquisa de anticorpos 
no dador dirigidos contra o recetor faz parte da rotina 
pré-transplante. No caso da transfusão é nos doentes 
politransfundidos, sobretudo com plaquetas, que re-
side um maior risco de formação de aloanticorpos, 
visto as plaquetas expressarem à sua superfície, entre 
outros, antigénios HLA Classe I.

Referenciadas ao SIH duas doentes hemato-oncológi-
cas (3 anos, com LMMJ e 42 anos com LH) com ne-
cessidade de suporte transfusional plaquetário e com 
indicação de aloimunização anti-HLA estabelecida, 
no estudo pré-transplante. No âmbito da transfusão, 
e de acordo com o procedimento laboratorial estabe-
lecido, foi realizado um screening de anticorpos an-
ti-HLA Classe I por citometria de fluxo com deteção 
por anti-IgG marcada com FITC. A identificação dos 
anticorpos foi realizada utilizando 4 grupos de esferas 
revestidas com antigénios HLA Classe I purificados e 
a deteção recorrendo a anti-IgG marcada com FITC. 
O crossmatch plaquetário foi realizado em fase sóli-
da conforme preconizado. No âmbito transfusional 
apenas na primeira doente se verificou a existência de 
múltiplos anticorpos anti-HLA Classe I. No entanto, 
em ambas se realizou crossmatch plaquetário e se ve-
rificou compatibilidade com todos os componentes 
estudados. A avaliação do rendimento transfusional 

sempre demonstrou rendimento independentemente 
do produto transfundido. Do ponto de vista transfu-
sional, as doentes ficaram com indicação de transfu-
são de componentes plaquetários random e com ava-
liação do rendimento.

Ao analisar os resultados obtidos e o enquadramento 
clínico das doentes, constatou-se que a primeira apre-
sentava histórico transfusional recente, tendo apenas 
sido transfundida, antes da chegada a este hospital, 
com 3 CP e 3 frações de CE em Cabo Verde. A se-
gunda, não tinha histórico transfusional prévio e com 
última gestação há 8 anos. Verificou-se que, no âmbi-
to da avaliação pré-transplante, a Unidade de Trans-
plante de Medula solicitou, ao exterior, a pesquisa 
de anticorpos anti-HLA (Classe I e II) no candidato 
a transplante, tendo os resultados sido positivos para 
múltiplos anticorpos. O estudo foi efectuado recor-
rendo à plataforma de single antigen bead (SAB), Lu-
minex, que permite a deteção das especificidades HLA 
individuais, expressas em MFI (positivo > 1000). Do 
ponto de vista transfusional não evidenciámos qual-
quer papel para esses anticorpos, como seria expec-
tável. Os resultados obtidos, quer pela multiplicidade 
de anticorpos identificados, quer pelas especificidades 
das doentes, levaram-nos a procurar uma explicaçao 
plausível.

Procurámos na literatura possíveis explicações, como 
causas de aloimunização e metodologia. Identificámos 
como relevantes: a necessidade de uma adequação da 
técnica e cutoff adotado, a tipagem HLA dos doentes e 
as especificidades dos epítopos dos anticorpos no con-
texto do método laboratorial; e também o enquadra-
mento clínico (causa de aloimunização, interferência 
de terapêuticas). Estes dados têm impacto na escolha 
do dador, uma vez que podem levar à sua exclusão.
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CO08 - AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO CIRÚRGICO 
TRANSFUSIONAL (TYPE AND SCREEN) NO IPO-PORTO

José Macedo Alves ¹; Diogo Soares ¹; Ricardo Pinto ¹; Juliana Moutinho ¹; Catarina Carvalho ¹; Maria Rosales ¹; 

Luísa Lopes Dos Santos ¹ 
1 - Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

Palavras-chave: Type and Screen

Introdução: A modalidade de Protocolo Cirúrgico 
(PC) - Type and Screen, no âmbito de cirurgias pro-
gramadas, baseia-se na determinação pré-operatória 
de grupo ABO/Rh e Pesquisa de Anticorpos Irregu-
lares (PAI) ao potencial recetor de transfusão, reali-
zando-se provas de compatibilidade apenas quando 
necessário (ativação). Foi implementada no Serviço 
de Imuno-Hemoterapia (SIH) do Instituto Português 
de Oncologia do Porto Francisco Gentil (IPOPFG) 
em 2009, com o objetivo de, nunca comprometendo 
a segurança do doente, reduzir o número de pedidos 
de reserva de unidades e, consequentemente, o rácio 
entre Concentrados Eritrocitários (CE’s) compatibi-
lizados e transfundidos, possibilitando a otimização 
de recursos materiais e humanos, nomeadamente na 
gestão de stock de componentes, na redução de tra-
balho técnico e nos custos associados aos testes pré-
-transfusionais.  Neste sentido, a solicitação de PC é 
baseada na avaliação criteriosa do risco hemorrágico 
do doente e do procedimento cirúrgico, realizada em 
consulta pré-operatória.

Objetivos: Avaliação da utilização do PC em contex-
to transfusional, no âmbito de cirurgias programadas, 
num hospital oncológico, durante o ano 2018.

Material e Métodos: Análise descritiva e retrospetiva 
dos pedidos de PC, realizadas ao SIH, no ano 2018. 
Avaliação do número de ativações de PC, tendo em 
conta o perfil do doente: sexo, idade e patologia on-
cológica; tipo de cirurgia; número de CE’s enviados 
pós-ativação, e número de unidades devolvidas. Os 
dados foram obtidos mediante avaliação das requisi-
ções de componentes sanguíneos através do SIBAS®, 
complementado pelo processo clínico eletrónico do 
doente (Mural-D®). O tratamento e análise dos dados 
foi realizado em Excel®.

Resultados: Foram avaliados os 1379 PC’s, registan-
do-se 61 ativações (4.4%). Da totalidade, apenas foram 
detetadas 17 PAI positivas (1.2%), para as quais foram 
compatibilizados CE’s, apesar de apenas 2 destes pro-
tocolos terem sido ativados (0.15% da globalidade dos 
PC’s). Os grupos de cirurgias oncológicas com ativa-
ção do mesmo foram: cirurgia digestiva (39.3%), ab-
dominal major (19.7%), ginecológica (11.5%), uroló-
gica (8.2%), cabeça e pescoço (8.2%), cardio-torácica 
(4.9%), entre outras (8.2%).  Ao abrigo desta modali-
dade, na totalidade das 49 cirurgias com ativação de 
PC, foram enviados 132 CE’s (média de 2.2 unidades 
por episódio cirúrgico), tendo sido transfundidos 104 
e devolvidos os restantes 28 unidades (21,2%).

Conclusão: Com este estudo, denotámos a baixa per-
centagem de ativação de PC’s requisitados na nossa 
instituição, comprovando a segurança e utilidade da 
implementação deste protocolo na redução de reser-
vas de unidades, o que permitiu uma redução o rácio 
compatibilização/transfusão da instituição para 1.6:1, 
encontrando-se dentro do valor pretendido (<2:1). A 
prossecução deste estudo irá permitir identificar cirur-
gias de muito baixo risco hemorrágico, para as quais 
o PC poderá ser dispensado. Uma limitação associada 
a esta medida, seria a não identificação potencial de 
anticorpos irregulares, em caso de transfusão de uni-
dades em situação urgente sem realização de provas. 
No entanto, com estes dados apuramos um risco de 
apenas 0.15%

Prática transfusional & Terapia celular
e transplante de células hematopoiéticos
Moderadoares: Zulmira Fonseca e Fátima Rodrigues
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CO09 - TRANSFUSÃO MACIÇA NA HEMORRAGIA PÓS-PARTO

Marta Jorge ¹; Beatriz Sousa ¹; Maria José Alves ²; Ana Alegria ¹ 
1 - Serviço de Imuno-hemoterapia da Maternidade Alfredo da Costa - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Serviço de Medicina Materno-Fetal da 

Maternidade Alfredo da Costa - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

Introdução 

A Hemorragia Pós-parto (HPP) é uma emergência 
obstétrica e coloca em risco tanto a grávida como o 
feto sendo atualmente uma das maiores causas de 
morbi-mortalidade nas diferentes maternidades a ní-
vel mundial. 

O reconhecimento precoce permite, evitar perdas he-
morrágicas catastróficas e letais, bem como prevenir a 
morbi-mortalidade no período pós-parto.

Objetivo: Apresentar a casuísta das principais causas 
de hemorragia pós-parto na Maternidade Alfredo da 
Costa (MAC) no período de 6 anos.

Material e Métodos: Estudo retrospetivo das puérpe-
ras com HPP que foram sujeitas à transfusão de 4 ou 
mais Unidades de Concentrado Eritrocitário (UCE’s) 
no período de 1 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro 
de 2018.

Resultados: Dos 21433 partos registados neste perío-
do, 53 puérperas foram transfundidas por HPP, com 4 
ou mais UCE’s. A mediana de idades foi de 34.5. 

As principais causas para a HPP foram a atonia uterina 
isolada ou associada a patologias como a retenção de 
placenta em 62% dos casos. A retenção placentar por 
si só foi causa em cerca de 21% das transfusões maci-
ças por HPP, 13% das hemorragias foram por trauma 
do canal de parto e 4% foram de causa desconhecida. 
14% das hemorragias culminaram em coagulação in-
travascular disseminada.

Os tipos de parto observados foram: distócico por ce-
sariana em 66% dos casos, ou fórceps e/ou ventosa em 
19% e eutócico em 15% das hemorragias.

Dos 465 componentes transfundidos, 62% (mediana 
de 5) foram UCE’s, 27% (mediana de 2) foram Plasma 
Humano Inativado, 6% (mediana de 0) foram Con-
centrados Plaquetários e 4% (mediana de 0) foram 
crioprecipitados. No período observado foram ainda 
administrados um total de 63g de fibrinogénio (me-
diana de 1).  Não se observou nenhuma morte mater-
na associada à HPP.

Conclusão: A HPP é a principal causa de morte ma-
terna nos países em desenvolvimento e uma das prin-
cipais causas de morbi-mortalidade nos países desen-
volvidos. Estes dados não podem ser ignorados e é 
importante que cada hospital conheça a sua realidade 
para que possa prevenir ou tratas estas complicações.

A implementação de novos protocolos interdisciplina-
res de atuação imediata, permitiu uma maior sinali-
zação dos casos de HPP, verificando-se neste estudo 
que o consumo transfusional observado é inferior ao 
descrito na literatura destacando a importância da 
abordagem interdisciplinar entre a Imunohemotera-
pia, a Obstetrícia e a Anestesia permitindo diagnós-
ticos atempados, mobilizando equipas e recursos de 
acordo com as políticas restritivas e de racionalização 
da transfusão.
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CO10 - A EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE IMUNO-HEMOTERAPIA DO CHULN-HSM NA 
TRANSFUSÃO DE DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO A FAZER TERAPÊUTICA COM 
DARATUMUMAB ENTRE 2016 E 2019

Lu Parusnikova ¹; Anabela Sousa Brites ¹; Susana Aquino Gonçalves ¹ 
1 - Serviço de Imuno-Hemoterapia Hospital de Santa Maria Centro Hospitalar Universitario  Lisboa Norte

Palavras-chave: Daratumumab, Ditiotreitol, testes 
pre transfusionais, medicina transfusional

Daratumumab sendo uma nova terapêutica promis-
sora para o Mieloma Múltiplo -MM, é um anticorpo 
anti- CD 38, liga-se ao CD38 que é expresso em gran-
de quantidade nas células de mieloma, e que é expres-
so também noutras células como nos eritrócitos. Cedo 
foi relatada a interferência do Daratumumab com as 
provas pré-transfusionais principalmente com as cé-
lulas reagentes da pesquisa de anticorpos irregulares-
-PAI, e com a prova de compatibilidade-PC pelo que 
foi necessário elaborar uma avaliação basal prévia à 
introdução da terapêutica com Grupagem ABO/D, fe-
nótipo Rh e Kell e fenotipagem alargada aos grupos ou 
sistemas clinicamente mais significativos como Duffy, 
Kidd e MNS, PAI, PC e teste de antiglobulina direc-
ta-TAD.

Esta interferência pode ser eliminada com Ditiotrei-
tol, DTT, para tratar as células reagentes, desnatura 
as ligações bissulfito do CD38. DTT também destrói 
alguns grupos sanguíneos como o Kell e não afeta ou-
tros como os antigénios Rh pelo que são selecionados 
como controlos células K+ e células C+.
Foram avaliados doentes com diagnóstico de Mieloma 
Múltiplo e com pedido de avaliação basal previamente 
à introdução de terapêutica com Daratumumab, num 
total de 16, 8 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, 
com idades compreendidas entre os 50 e os 75 anos 
com uma idade media de 66 anos.
Destes, iniciaram terapêutica com DARATUMUMAB 
12 doentes, 75% da amostra avaliada,7 do sexo mas-
culino e 5 do sexo feminino com a mesma distribuição 
etária.

Dos doentes que fizeram terapêutica, 9 precisaram de 
suporte transfusional com concentrados de eritrócitos 

(CE), que correspondeu a 75% dos doentes com te-
rapêutica. Todos apresentavam interferência nas pro-
vas pré-transfusionais PAI e PC com panaglutinação 
de 1+ a 2+ que depois de tratadas as células reagen-
tes com DTT negativaram todas. As células reagentes 
foram tratadas com DTT sempre com os respetivos 
controlos K+ e C+.

Fizeram um total de 79 unidades de CE, com a distri-
buição de 1 a 31 CE´s por doente.
Foram sempre selecionadas unidades ABO compatí-
veis e isogrupais para Rh, Kell, Duffy, Kidd e S, pelo 
que foram solicitadas ao Instituto Português do San-
gue e Transplantação (IPST) sempre que necessário.

Dos 12 doentes com terapêutica 10 tinham sido sub-
metidos a auto transplante correspondendo a 83,(3) 
% e  1 doente desse grupo, 10%  foi submetido a  alo 
transplante após parar terapêutica com DARA,  este 
doente só foi transfundido no período pós transplan-
te e durante cerca de 2 meses ainda se observou in-
terferência com as provas pré-transfusionais. Este foi 
o doente do grupo que apresentou maior número de 
transfusões de CE´s 31.

É importante que o Serviço de Imuno-hemoterapia 
tenha uma avaliação basal do doente previamente à 
terapêutica com Daratumumab pelo que é necessária 
uma boa colaboração com o Serviço de Hematologia 
Clínica (com o envio atempado das amostras e infor-
mação do inicio da terapêutica) e com o IPST para 
uma disponibilização das unidades de CE necessárias 
fenotipicamente idênticas nos grupos ou sistemas Rh, 
Kell, Duffy, Kidd e S. É preciso dispor de DTT e de 
pessoal treinado na realização da técnica e sensibiliza-
do para todo o processo.
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CO11 - HEMORRAGIA DIGESTIVA GRAVE COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE 
LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LPA):  A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Ana Palricas Costa (Portugal)¹; Ana Garção (Portugal)¹; Maria Manuel Deveza (Portugal)¹; Rita Fleming (Portugal)¹ 
1 - Hospital de Santa Maria (HSM) – Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Palavras-chave: Coagulopatia, Leucemia
Promielocítica Aguda

A LPA (FAB = LMA-M3), é uma emergência médica 
com elevada mortalidade precoce, principalmente por 
complicações hemorrágicas. Para otimizar o prognós-
tico, deve ser dada especial atenção à coagulopatia se-
vera subjacente. A maioria dos doentes apresenta-se 
com diátese hemorrágica, estando também descrita 
coagulopatia trombótica complicada da LPA.  Os au-
tores apresentam um caso de LPA manifestada como 
uma hemorragia gastrointestinal severa. Recolha re-
trospetiva dados clínicos: processo clínico electróni-
co e sistemas Alert®,Webanálises®,imagiologia-Sectra® 
e SIBAS®. Homem de 39 anos, caucasiano, pescador, 
natural e residente do Pico, transferido do Hospital da 
Horta(HH)-Açores e admitido no Serviço de Urgên-
cia Central(SUC) do HSM, por suspeita de LMA com 
quadro de hemorragia digestiva alta severa.  Segundo 
informação do hospital de origem, apresentava mele-
nas com uma semana de evolução, tendo recorrido à 
urgência dos cuidados primários no dia 6/01. Anali-
ticamente alterações hematológicas graves de novo: 
Hb 6,7g/dL, Leucócitos 117.800x10^6/L, Plaquetas 
23.000x10^6/L, recebeu 2UCE e foi transferido para 
o HH(07/01) onde foram administrados 4CE+1CPP, 
por agravamento do quadro. Para além disso, tem 
documentada claudicação intermitente com 3 sema-
nas de evolução, febre, sudorese noturna, anorexia, 
astenia e perda ponderal não quantificada. À entra-
da no SU-HSM: obnubilado, agitação psico-motora 
e hemorragia da cavidade oral, epistaxis e melenas. 
TA-125/76 mmHg, FC-100bpm, SatpO2(AA)-100%. 
Hb-7,0g/dL, leucócitos-79.770x10^6/L (>90% blas-
tos), plaquetas 16.000x10^6/L. Mielograma e imu-
nofenotipagem em curso.Coagulação não obtida 
por amostra coagulada. Quadro clínico interpretado 
como doença hepática crónica(DHC) etanólica com 
rotura de varizes esofágicas.  Tromboelastograma re-
velou alterações das vias extrínseca e intrínseca, hipo-
fibrinogenémia e trombocitopenia-efetuou 1gr ATX 

em bólus,4grFib,2500UI CCP,2CPP e 1CE controla-
do. EDA revelou “múltiplas sufusões hemorrágicas e 
úlcera justacárdica”. Excluiu-se hemorragia alveolar. 
Ecografia abdominal sem alterações significativas 
e provas de função hepática normais, excluindo-se 
DHC.Durante este dia, valores de Hb entre 5,3-7,2 
g/dL, leucócitos 67.030-93.960x10^6/L, plaquetas 
26.000-72.000x10^6/L, TP prolongado, hipofibrino-
genémia, apesar de suporte transfusional.  Confir-
mou-se diagnóstico de LPA, tendo sido equacionado 
terapêutica de indução. Manteve-se hemodinamica-
mente estável embora com disfunção multiorgânica 
em progressão:necessidade de VMI, discrasia mantida, 
EAM-SST,alterações da função hepática e renal, anú-
ria e febre.TC-CE compatível com lesões isquémicas e 
focos hemorrágicos recentes. Iniciou suporte aminér-
gico e hemodiafiltração, tendo sido transferido para a 
Unidade de Cuidados Intensivos. Nas 24h seguintes, 
deterioração progressiva com discrasia mantida, TEP 
bilateral de novo, volumosa hepatomegália, hipoper-
fusão generalizada dos órgãos abdominais, trombo 
das artérias mesentérica superior e ilíacas, documen-
tada em TC toraco-abdomino-pélvica. Por anisocoria 
de novo, repetiu TC-CE que evidenciou agravamento 
das áreas isquémicas e hemorrágicas, tendo-se veri-
ficado o óbito 2 horas depois.  Recebeu no total de 
componentes/hemoderivados(HSM): 7CE+4CPP+6U 
PFC+7gr C.fib+2500 UI CCP. A suspeita clínica de 
LPA é crucial, estando esta a forma grave de LMA as-
sociada a uma taxa de sobrevida inferior a um mês, 
se não tratada adequada e atempadamente. É funda-
mental corrigir a coagulopatia que pode ser fatal nes-
tes casos.A CID e hiperfibrinólise primária são os dois 
principais mecanismos etiopatogénicos da LPA,pelo 
que o suporte transfusional deve ser dirigido. Com 
este caso, pretende-se mostrar a hemorragia gastro-
-intestinal como forma de apresentação de LPA, e sa-
lientar a importância de reconhecer a ocorrência de 
fenómenos trombóticos graves em associação com a 
discrasia, como descrito na literatura.
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CO12 - UM DIAGNÓSTICO PENDENTE DE PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA 
CONGÉNITA

Tiago Quaresma 1; Miguel Galvão 1; Clara Juncal 1 
1 - C.H.L.N. Hospital Santa Maria - Serviço de Imuno-hemoterapia

Palavras-chave: Púrpura Trombocitopénica Trom-
bótica congénita, Microangiopatia, ADAMTS13, 
Gripe A, Álcool

A púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) confi-
gura-se como uma anemia hemolítica microangiopá-
tica, que se apresenta como pêntade de Moschcowitz: 
Anemia, trombocitopenia, febre, lesão renal e altera-
ções neurológicas. Decorre da formação de trombos 
ricos em plaquetas promovidos por multímeros de 
Fator de von Willebrand(FvW) de grandes dimensões 
com oclusão microvascular e lesão tecidular. 

Estima-se a incidência de 1 caso/1.000.000 de habitan-
tes por ano e prevalência de 10/1.000.000 habitantes, 
sendo 2% destes casos de etiologia genética. Descreve-
-se o caso de um homem de 19 anos, que aos 6 anos de 
idade apresenta quadro de petéquias, vómitos e febre. 
Analiticamente anemia hemolítica, trombocitopenia 
(6.000x10^9/L), Leucócitos 7.600x10^6/L, LDH 803 
UI/L, TP 13/13seg, aPTT 27/23seg. Iniciou imunoglo-
bulina humana IV e corticoterapia, com regressão do 
quadro, recebendo alta com diagnóstico de Púrpura 
trombocitopénica idiopática. Manteve-se bem até aos 
18 anos, altura em que inicia quadro de mal estar gene-
ralizado, astenia, adinamia e hematúria macroscópica, 
2 dias após ingestão abundante de álcool. Observado 
com petéquias na face, ombros e membros inferiores. 
Do estudo laboratorial destaca-se anemia hemolítica, 
Hb 11,4g/dL, Bilirrubina total/directa 5,4/0,6mg/dL, 
LDH 2034 UI/L, haptoglobina não mensurável, trom-
bocitopenia (7.000x10^9/L), lesão renal aguda (Crea-
tinina 7.9 mg/dL), AST 77 UI/L, ALT 330 UI/L, PCR 
16 mg/dL.

Foi diagnosticada microangiopatia trombótica, ad-
mitido na Unidade de Cuidados intensivos pediátri-
cos e iniciou plasmaferese e corticoterapia, com nor-
malização da contagem plaquetária, função renal e 
parâmetros de hemólise. Referenciado ao Hospital de 
Dia de Imunohemoterapia, o estudo etiológico reve-
lou ADAMTS13 actividade 0% e anticorpos anti-A-
DAMTS13 9 U/mL(N<15); Estudo molecular do gene 
ADAMTS13, Exão 27,c.3735G>A, p.Trp1245X em 

heterozigotia; Exão 29,c.4085A>T, p.Asp1362Val em 
heterozigotia, recebendo o diagnóstico de Púrpura 
Trombocitopénica Congénita.
Novas queixas em Março de 2019, com quadro de 
mal-estar, febre, rinorreia anterior e petéquias nos 
membros inferiores. Comprovou-se nova agudização 
da PTT decorrente de Gripe, Influenza A. Recuperou 
após plasmaferese, corticoterapia e oseltamivir.

A atividade funcional de ADAMTS13, o estudo gené-
tico e a idade de apresentação inaugural, são critérios 
de diagnóstico de Púrpura trombocitopénica trombó-
tica congénita, Síndrome de Upshaw-Schulman. 
Nesta doença a atividade da protease ADAMTS13 é 
deficitária, inferior a 5%, impedindo a clivagem de 
FvW em multímeros de menores dimensões. A semi-
-vida de ADAMTS13 é de 2 a 3 dias e estima-se en-
contrar na concentração de 1 μg/mL em indivíduos 
saudáveis.

As agudizações decorrem de condições depressoras de 
ADAMTS13: Lesão hepática (local de síntese); Sépsis 
(catabolismo de ADAMTS13); ou aumento de FvW: 
infecção, inflamação ou gravidez. Os factores desen-
cadeante identicados foram ingestão alcoólica e infec-
ção. É importante o ensino destes doentes de forma a 
prevenir factores desencadeantes.

O doente foi informado quanto à sua doença e impor-
tância de recorrer aos serviços médicos em caso de 
novo agravamento, sendo provável a necessidade de 
plasmaferese e corticoterapia. 

Sendo este um doente jovem, devem também ser pre-
venidas as lesões crónicas, como deficits neurocogni-
tivos, hipertensão arterial e síndrome depressivo, sen-
do essencial um seguimento próximo deste doente e 
tratamento adequado.

De forma a evitar novas agudizações ou lesões cróni-
cas, há recomendação para manter terapêutica com 
plasma a cada 2/3 semanas e doseamento de parâme-
tros de hemólise e coagulação.
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CO13 - ESTRATÉGIA TRANSFUSIONAL NO MIELOMA MÚLTIPLO EM DOENTES SUBMETIDOS
 A TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS

Beatriz Lima Pinto ¹; Diana Cibele ¹; Pedro Bettencourt Medeiros ¹; Rui Bergantim ¹; Carla Monteiro ¹; Maria Do Carmo Koch ¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de São João, E.P.E.

Palavras-chave: Mieloma múltiplo, suporte transfu-
sional, aférese

O mieloma múltiplo (MM) é uma discrasia de plas-
mócitos cujo percurso terapêutico envolve, em doen-
tes até 70 anos, a realização de transplante autólogo 
de progenitores hematopoiéticos (TAPH). O suporte 
transfusional de concentrado de eritrócitos (CE) e 
plaquetas (PLQ) é essencial durante o período pré e 
pós-TAPH, principalmente na fase de aplasia terapêu-
tica provocada pela quimioterapia de condicionamen-
to (melfalano) e até ao enxerto completo de todas as 
séries hematopoiéticas.

Análise retrospectiva e descritiva dos doentes com 
MM submetidos a TAPH, entre 2017 e 2019, ten-
do sido avaliados dados demográficos, a terapêutica 
de indução e consolidação realizada previamente ao 
TAPH, o número de células CD34+ infundidas e a 
respectiva viabilidade, as complicações decorrentes 
do procedimento de transplantação e a necessidade 
transfusional de CE e plaquetas pré e pós-TAPH.

A amostra avaliada incluiu 92 doentes, com idade me-
diana de 60 anos (AIQ 13) e 50% (n=46) do sexo mas-
culino. O estadio R-ISS variou entre I (25%), II (50%) e 
III (25%). A mediana de células CD34+ infundidas foi 
3,67x106 (AIQ 3,01), com uma viabilidade de 89,5% 
(AIQ 9). A mucosite grau CTCAE > 2 foi encontrada 
em 35,9% (n=33) dos doentes, não tendo sido possí-
vel avaliar a presença de neutropenia febril. No perío-

do pré-TAPH, foram realizadas em média 1,58 (DP 
2,77; máximo 15) unidades CE e 2,36 (DP 6,17; máxi-
mo 35) unidades de plaquetas. No pós-TAPH, foram 
transfundidas em média 2,92 (DP 6,07; máximo 28) 
CE e 5,35 (DP 7,48; máximo 41) unidades de plaque-
tas. Existiu uma correlação positiva, estatisticamente 
significativa (p=0,006) e fraca, entre o estadio R-ISS 
e o número de CE transfundidos pré-TAPH (r=0,35; 
p=0,006). Não existiu associação estatisticamente sig-
nificativa entre a presença de mucosite e o número de 
CE e PLQ transfundidos pós-TAPH (p>0,05), assim 
como não se observou correlação estatisticamente 
significativa entre a viabilidade das células infundidas 
com o número de CE e PLQ transfundidos pós-TAPH 
(p>0,05). Não foi documentada associação estatisti-
camente significativa entre a infusão de progenitores 
hematopoiéticos >3x106 células/kg com o número de 
CE transfundidos pós-TAPH, no entanto, verificou-se 
uma tendência para uma correlação negativa, muito 
fraca, com o número de unidades de PLQ transfundi-
das pós-TAPH (r=-0,20; p=0,055).

A transfusão de CE e plaquetas nos doentes com MM 
é fundamental para suporte durante o seu tratamento. 
Após a realização de TAPH, verificou-se um aumento 
da necessidade transfusional. Identificou-se correla-
ção entre o estadio R-ISS e o número de CE transfun-
didos pré-TAPH. A tendência observada para menor 
necessidade transfusional com maior número de célu-
las infundidas poderá ser explorada, futuramente, em 
estudos com uma amostra maior.
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CO14 - O TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS NO 
TRATAMENTO DA ESCLEROSE SISTÉMICA - DISCUSSÃO DE CASO CLÍNICO

Marco Sampaio ¹; Ana Salselas ²; Filipa Bordalo ²; Fátima Amado ²; Sérgio Lopes ²; Catarina Pinho ²;  Susana Roncon ² 
1 - Centro Hospitalar e Universitário do Porto; 2 - Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil

Palavras-chave: Transplante, Progenitores hemato-
poiéticos, Esclerose Sistémica

A esclerose sistémica (ES) é uma doença autoimune 
rara, crónica e heterogénea; resulta de um processo de 
vasculopatia difusa, ativação imune com autoanticor-
pos, inflamação e subsequente fibrose progressiva da 
pele e órgãos internos, associada a úlceras digitais e 
hipertensão arterial pulmonar. Pode ser limitada ou 
difusa, esta última com envolvimento pulmonar grave 
e progressivo, elevada morbimortalidade e resistência 
às terapêuticas existentes. O transplante autólogo de 
progenitores hematopoiéticos (PH) na tentativa duma 
reprogramação imunológica, é uma opção terapêutica 
em doentes mais complexos pelo que se apresenta um 
caso clínico representativo destas situações.

Jovem do sexo feminino, 20 anos, leucodérmica, diag-
nosticada aos 12 anos com ES difusa, com fenómeno 
de Raynaud, esclerodactilia e envolvimento parenqui-
matoso pulmonar progressivo. Inicia um antagonista 
da endotelina, bosentano, para tratamento da hiper-
tensão pulmonar, sem melhoria funcional. Aos 14 
começa imunossupressão com azatioprina, substituí-
da entretanto por micofenolato de mofetil. Tentando 
contrariar o quadro vasooclusivo grave, inicia trata-
mento com análogos de prostaglandina I2 (iloprost). 
Pelo agravamento da função respiratória (lesões pul-
monares de fibrose intersticial evidentes) é proposta 
para autotransplante de PH. 

Após mobilização com ciclofosfamida e filgrastim 
(G-CSF, granulocyte-colony stimulating factor) du-
rante 1 semana, realizou três citaféreses colhendo 
0,93x106 células CD34+/kg; manteve pulsos mensais 
de ciclofosfamida por se considerar ter havido ligei-
ra melhoria da fibrose pulmonar. Efetua neste Cen-
tro segunda mobilização com filgrastim em alta dose 
(18 mg/kg/dia), criopreservando-se 3,83x106 células 
CD34+/kg correspondente a duas citaféreses (ao 5º e 
6º dia). Na tentativa de evitar flares da doença de base 
fez prednisolona 1 mg/Kg/dia. 

Realiza autotransplante dez meses depois cumprin-
do cinco dias de condicionamento com ciclofosfami-
da em alta dose e imunoglobulina antitimócito (de 
coelho). Ao D0 faz pré-medicação com mesna, cle-
mastina, furosemida, hidrocortisona e paracetamol; 
o enxerto infundido apresentava boa celularidade 
(3,83x106 células CD34+/kg), viabilidade (89-92%), 
funcionalidade (2,1x105 CFU-GM/kg) e esterilidade 
(exame bacteriológico e micológico negativos).

A doente é transfundida com sete pools de plaquetas 
e quatro concentrados eritrocitários; verifica-se recu-
peração hematológica ao dia D+8 (plaquetas) e D+12 
(neutrófilos). No período pós-transplante identifi-
cou-se uma Candida kruseii nas hemoculturas e fez 
antibioterapia de largo espetro. Apresentou flare da 
doença com atingimento numa articulação metatar-
sofalângica que reverteu com corticoterapia.
Teve alta (D+40) apirética, sem hipóxia e medicada 
com bosentano. 

Manteve-se sem intercorrências e boa tolerância ao 
esforço, apesar da hipoperfusão periférica; aos seis 
meses sem fenómenos de Raynaud, progressiva me-
lhoria respiratória e suspende bosentano. Um ano 
após transplante encontra-se clinicamente bem, sem 
medicação dirigida à doença de base, e realiza ativida-
des de vida diária, incluindo exercício físico regular, 
sem limitações. 

O transplante autólogo de PH proporciona uma me-
lhoria significativa do espessamento cutâneo que não 
ocorre com a imunossupressão convencional. A ade-
quada seleção do doente, o regime de condicionamen-
to e os cuidados no período pós-transplante permitem 
reduzir a toxicidade e a mortalidade associadas a esta 
terapêutica. O transplante alogénico com dador HLA-
-compatível é uma opção de tratamento nas formas 
graves mas a experiência até ao momento é limitada.
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CO15 - BEVACIZUMAB: UMA OPÇÃO TERAPÊUTICA NA TELEANGIECTASIA 
HEMORRÁGICA HEREDITÁRIA REFRATÁRIA

Soraia Campaniço ¹; Clara Juncal ¹; Ana Oliveira ¹; Catarina Jacinto Correia ¹; Samuel Fernandes ² 
1 - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte - Serviço de Imunohemoterapia; 2 - Hospital de Santa Maria, Centro 

Hospitalar Universitário Lisboa Norte - Serviço de Gastroenterologia

Palavras-chave: Teleangiectasia Hemorrágica Here-
ditária, Bevacizumab

Enquadramento: A Telangiectasia Hemorrágica Here-
ditária (THH), é uma doença autossómica dominante 
rara que se caracteriza por telangiectasias mucocutâ-
neas e malformações arteriovenosas (MAV) orgâni-
cas. As manifestações clínicas mais comuns incluem 
epistáxis e hemorragia digestiva resultando frequen-
temente em anemia ferropénica de difícil controlo. O 
tratamento clássico consiste no tratamento endoscó-
pico das lesões vasculares, associado à terapêutica de 
suporte marcial/transfusional. Em doentes refratários 
encontram-se descritos outros tratamentos com graus 
variáveis de eficácia (ex. octreótido, talidomida). Re-
centemente, foi descrita a eficácia clínica do bevacizu-
mab, um anticorpo monoclonal inibidor do factor 
de crescimento endotelial vascular, no tratamento da 
THH. Apresentamos um caso complexo de THH tra-
tado com bevacizumab fazendo também uma análise 
comparativa com os restantes doentes com THH se-
guidos no nosso Hospital de Dia.

Revisão da casuística de THH: No nosso centro são se-
guidos 9 doentes com THH – 3 mulheres e 6 homens, 
com uma idade média de 62.5 anos e com diferentes 
fenótipos hemorrágicos: 78% epistáxis, 33% melenas 
e 11% hemoptises. Em média realizam-se 9 consultas 
anuais/doente, com um consumo médio anual de 6.7g 
de carboximaltose férrica (CMF), sendo que 44% dos 
doentes apresentou necessidade de suporte transfusio-
nal desde o início do seguimento, com um consumo 
médio de 4 UCE/ano/doente. Apenas 2 doentes (22%) 
apresentavam dependência transfusional, com um 
consumo anual médio de 14.5 UCE/ano – um deles 
refere-se ao caso apresentado em seguida.

Caso clínico: Homem de 67 anos com o diagnóstico de 
THH com envolvimento gastrointestinal (angiectasias 

esófago-gástricas e enterocólicas) e evidência de MAV 
hepática. Múltiplos internamentos por hemorragia di-
gestiva, o último em maio de 2018, resultando em cho-
que hemorrágico. Sem resposta a múltiplas terapêuti-
cas endoscópicas e medicamentosas, nomeadamente 
octreótido subcutâneo. Resposta parcial a talidomida 
porém com desenvolvimento de importantes efeitos 
secundários. Do historial terapêutico salienta-se: ad-
ministração de um total de 81g de CMF (5g no último 
ano) e um total de 82 transfusões de UCE (dos quais 
19 no último ano, pré-alteração medicamentosa). Ini-
ciou terapêutica com bevacizumab com resposta clíni-
ca e analítica completa (cessação completa das hemor-
ragias) que se mantém ao final de 1 ano de follow-up. 
Paradoxalmente assistimos ao desenvolvimento de 
policitémia, com valores de hemoglobina (Hb) máxi-
mos de 17.7g/dL e hematócrito de 52.3% - atendendo 
aos episódios prévios de hemorragia digestiva grave, 
optou-se pelo alargamento progressivo do intervalo 
de administração do bevacizumab (atualmente de 8/8 
semanas) com início concomitante de flebotomias te-
rapêuticas (total de 5, à data). Não foram registados 
quaisquer efeitos adversos ou complicações associadas 
ao tratamento.

Conclusão: A THH é uma doença crónica com impor-
tante morbilidade e potencial mortalidade. Embora a 
terapêutica convencional seja eficaz no controlo das 
manifestações hemorrágicas da doença, um subgrupo 
de doentes demonstra-se refratário a estas terapêuti-
cas. Evidência clínica crescente demonstra que o be-
vacizumab é seguro, eficaz e potencialmente custo-e-
fetivo no tratamento destes doentes. São necessários 
estudos clínicos prospectivos, controlados e randomi-
zados para comprovar a eficácia e segurança do uso 
de bevacizumab na THH e estabelecer uma relação 
dose-resposta.

A especialidade de Imunohemoterapia
& Outros
Moderadoares: Clara Juncal e Teresa Sevivas
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CO16 - DOR CRÓNICA E DREPANOCITOSE

Tiago Quaresma ¹; Daniela Pimenta Silva ²; Nuno Vieira E Brito ³; Paula Alcântara ³; Miguel Galvão ¹; Álvaro Beleza ¹ 
1 - C.H.L.N Hospital Santa Maria - Serviço de Imuno-hemoterapia; 2 - C.H.L.N Hospital Santa Maria - Serviço de Neurologia; 3 - C.H.L.N Hospital Santa Maria 

- Serviço de Medicina Interna I

Palavras-chave: Dor Crónica, Neuropatia, Drepano-
citose, Analgesia

A Drepanocitose é uma doença caracterizada por fe-
nómenos vaso-oclusivos, como o Acidente Vascular 
Cerebral/Acidente Isquémico transitório e o Síndro-
me torácico agudo, que resultam em isquemia teci-
dual, falência de órgão e dor intensa. A dor crónica é 
uma complicação não letal mas bastante incapacitante 
e que compromete a qualidade de vida dos doentes. 
Descreve-se o caso de uma mulher de 39 anos, diag-
nosticada com Drepanocitose desde os 3 meses de 
vida, haplótipo Bantu/Bantu, e história de AVC isqué-
mico da artéria cerebral média esquerda em Fevereiro 
de 2018 sem défices sequelares, habitualmente medi-
cada com ácido fólico. Não estava sob hidroxiureia 
por intolerância ao fármaco.

A doente iniciou quadro agudo de disartria, parésia 
facial central direita, hemiparesia direita e hemihipos-
tesia direita (NIHSS 6). De referir ainda queixas de 
dor intensa no membro inferior direito, sem sinais de 
isquémia aguda do membro. Realizou TC cranioence-
fálica que não mostrou lesões agudas e AngioTC sem 
oclusão de grande vaso.

Do estudo laboratorial destacava-se Hemoglobina(Hb) 
7.7g/dL, HbS 72%, HbF 7%; Plaquetas 334x10^9/L; 
Htc 23.9%, D-dímeros  0,49 µg/mL; TP12,4/11seg, 
INR1.13; aPTT 27.5/29seg; Bil. total 3.45mg/dL, 
Bil. directa 0.63mg/dL; LDH 336U/L, Haptoglobina 
<10mg/dL.

Recebeu a transfusão de 1 concentrado de eritrócitos, 
hiperhidratação e analgesia, ocorrendo regressão com-
pleta do defeito neurológico nas primeiras 24 horas. 
A TC cranioencefálica após 24 horas confirmou a au-
sência de lesões isquémicas agudas. Contudo, mante-
ve dor com características neuropáticas nos membros 
inferiores, de maior intensidade à direita. Ao exame 
neurológico apresentava alterações inconsistentes nos 

testes de sensibilidade álgica e táctil, que não obede-
ciam a território nervoso periférico. Realizou estudo 
eletromiográfico dos membros superiores e inferiores 
que não mostrou alterações motoras ou sensitivas. Pe-
las características neuropáticas, iniciou-se pregabalina 
, titulada à dose de 50mg/dia, com controlo da dor.
A drepanocitose é uma hemoglobinopatia originada 
pela homozigotia para o gene HbS no gene cadeia β. 
A desoxigenação das moléculas de hemoglobina leva 
à sua polimerização e falciformação dos eritrócitos, 
com perda de forma bicôncava, perda de catiões e 
água, alteração da expressão das moléculas de adesão 
da membrana e adoção do aspecto de foice.

 O ciclo de dor inicia-se na vaso-oclusão, hipoxia, is-
quemia e lesão tecidular que ativam as vias nocicep-
tivas, estimulando vias aferentes periféricas. Foi tam-
bém postulada a hipótese de decorrer vaso-oclusão da 
Vasa vasorum do tecido nervoso, originando dor neu-
ropática. Vários doentes caracterizam a dor de forma 
distinta, como queimadura, dor lancinante, picada, 
encortiçamento ou formigueiro, sendo que em muitos 
deles não se identificam alterações no estudo electro-
miográfico, constituído este diagnóstico um desafio 
na prática clínica.

A instituição de fármacos eficazes no tratamento da 
dor neuropática como a amitriptilina, duloxetina, ga-
bapentina e pregabalina é fundamental.

Neste caso, perante défices neurológicos importan-
tes, seria fácil passar despercebida uma complicação 
não letal da drepanocitose, a dor crónica neuropática, 
com implicações importantes na qualidade de vida da 
doente. O controlo da dor crónica é um dos objetivos 
na abordagem destes doentes. Este caso demonstra 
que é crucial um elevado grau de suspeição para o seu 
correto diagnóstico, caracterização da dor e tratamen-
to.
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CO17 - PAPEL DAS MICROPARTÍCULAS DERIVADAS DE PLAQUETA NA MODULAÇÃO DO 
FENÓTIPO HEMORRÁGICO EM DOENTES COM TROMBOCITOPENIA IMUNE GRAVE

Teresa Sevivas ¹,5; Margarida Coucelo ¹,²; Dalila Marques ¹; Patrícia Martinho ²; Catarina Pinto ²; Elsa Gonçalves ³; Teresa Fidalgo ²; 

Susana Santos 4; Ramón Salvado 5; Artur Paiva 4; Letícia Ribeiro ²; Dalia Marques 5 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Serviço de Hematologia Clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3 - Serviço de Patologia Clínica 

do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 4 - Unidade de Gestão Operacional de Citometria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 5 - Serviço de 

Medicina Transfusional do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: PTI, hemorragia, micropartículas

Enquadramento: Micropartículas (MP) são pequenas 
vesículas libertadas por células circulantes em res-
posta a estímulos de ativação ou durante a apoptose 
e podem originar-se de plaquetas (MPP), eritrócitos, 
leucócitos e células endoteliais.

Em doentes com Trombopenia Imune (TI), existe uma 
elevada incidência de complicações cardiovasculares 
precoces, o que foi associado ao nº de MPPs circulan-
tes, que proporcionam uma superfície procoagulante 
adicional. Poderá este mecanismo explicar que alguns 
doentes com TI grave não tenham hemorragia signi-
ficativa?

Objectivo: Avaliar o número de MPP num grupo de 
doentes com PTI grave e estimar a sua associação ao 
fenótipo hemorrágico.

Material e Métodos: Pacientes adultos (PA): n= 15 
(7♂,8♀), idade (média ± desvio padrão) 55 ± 17.7; Plt 
(média (mín-máx)) (x109/L) 23 (6-49); SMOG 1,3; 
rMPP (média (mín-máx)) 15 (5-58). Pacientes pediá-
tricos (PP): n= 19 (9 ♂,10 ♀); idade 8 ± 4.8; Plt 21 
(5-49); SMOG 1,4; rMPP 21.3 (4-40).  Doentes com 
o diagnóstico de TI com PLT < 50 x109/L seguidos 
na nossa consulta de Hemostase, consecutivamente 
selecionados, durante 6 meses. Determinado o score 
SMOG (Rodeghiero et al, 2013) durante o mês ante-
rior à consulta. Classificação em 2 grupos (bleeders), 
segundo SMOG: 0: Negativo SMOG <3; 1: Positivo 
SMOG >= 3. Amostras separadas por centrifugação 
e analisadas no próprio dia por citometria de fluxo de 
acordo com Robert S. et al (2008). MPP definidas por 
tamanho (<1µm) e positividade para CD61. Para to-
dos foi calculado o ratio MPP/Nº Plaquetas (rMPP). 

Análise estatística: cálculo do n da amostra e da po-
tência do teste- GPower®; associação entre as variá-
veis- coeficiente de correlação de Spearman; análise 
da variância- regressão logística; avaliação da acuida-
de do teste- Curva ROC.

Resultados: A Correlação entre o nº de rMPP e o grau 
de hemorragia (SMOG) é negativa, moderada e esta-
tisticamente significativa (r= -0.540, p= 0,001). O mo-
delo de regressão logística explica 49% da variância da 
Hemorragia significativa (R2= 0.485). A probabilida-
de de hemorragia significativa diminui 1.27 vezes por 
cada unidade de aumento do rMPP (1/ Exp b= 0.790). 
A quantificação de rMPP tem uma boa capacidade 
discriminativa (curva ROC- AUC= 0.870, p= 0,001, 
IC 95%=(0.751,0.990)) e permite o estabelecimento 
de um cut-off para o teste: para um valor >= 14.35 
de rMPP pode ser seguro dizer que o doente não terá 
hemorragia.

Discussão: Verificou-se uma correlação negativa entre 
o grau de hemorragia e a quantificação de rMPP nos 
doentes com TI grave, 49% da variância de hemorra-
gia é explicada pelo nº de rMPP e a probabilidade de 
hemorragia diminui significativamente por cada uni-
dade de aumento do rMPP. A quantificação de rMPP 
mostrou-se um teste com boa capacidade discrimi-
nativa foi possível estabelecer um cutt-off a partir do 
qual se pode prever um baixo risco de hemorragia sig-
nificativa. Assim, pode inferir-se que níveis elevados 
de rMPP funcionam como modulador do fenotipo 
hemorrágico nestes doentes. 
Seria importante ampliar a amostra, incluindo um 
maior nº de doentes em fase aguda e de doentes com 
scores hemorrágicos distintos (menos uniformes), as-
sim como repetir o estudo no mesmo doente ao longo 
do tempo.
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CO18 - QUAL O DIAGNÓSTICO EM 5 FAMÍLIAS COM DISTÚRBIO PLAQUETAR CONGÉNITO: 
TROMBASTENIA, STORAGE POOL DISEASE, TCH2, RUNX1 E MYH9? OU RASGRP2, TUBB1, 
ANKRD26 E DIAPH1?

Teresa Sevivas ¹; Dalila Marques ¹; Joana Pinheiro ¹; Margarida Coucelo ²; Joana Azevedo ²; Ramón Salvado ¹; 

José Maria Bastida ³; José Maria Rivera 4 
1 - Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Serviço de Hematologia Clínica do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3 - Departamento de Hematologia, IBSAL-Hospital Universitário de Salamanca, Salamanca, Espanha; 

4 - Centro Regional de Hemodonación, Serviço de Hematologia e Oncologia Médica HU Morales Meseguer, Universidade de Murcia, IMIB-

Arrixaca, Murcia, Espanha

Palavras-chave: Trombopatias, diagnóstico, biologia 
molecular

Enquadramento: Os distúrbios plaquetares congéni-
tos (DPC) são doenças com uma considerável hete-
rogeneidade clínica, laboratorial e molecular, o que 
dificulta o seu diagnóstico, apenas possível numa pe-
quena percentagem de casos, geralmente após anos de 
estudo, não sendo rara a obtenção de um diagnóstico 
errado com o consequente acompanhamento clínico 
inadequado.
Até recentemente, o diagnóstico molecular de DPC 
era abordado por sequenciação de Sanger de genes 
candidatos. No entanto, em muitos tipos de DPC, não 
é possível a identificação clara de genes candidatos. Os 
avanços da tecnologia de sequenciação massiva para-
lela (NGS), com recurso a painéis de genes relaciona-
dos, tem permitido identificar algumas das alterações 
genéticas subjacentes.
Objectivo: Desvendar o defeito genético utilizando 
NGS em doentes com suspeita de DPC.

Material e Métodos: 13 doentes de 5 famílias com his-
tória hemorrágica significativa ou trombocitopenia de 
longa data (tabela). Em todos foi descartada doença 
de von Willebrand e Trombocitopenia Imune.
Foi realizado perfil funcional e morfológico plaquetar 
(hemograma, esfregaço, PFA100, agregação plaquetar, 

expressão de glicoproteínas e activação-secreção por 
citometria de fluxo) levando à suspeita de DPC, por 
alteração do nº e/ou função das plaquetas, mas com 
defeito molecular subjacente desconhecido.
O estudo genético foi realizado por NGS (llumina) 
utilizando um painel de 72 genes relacionados com 
DPC, em colaboração com o Hospital Universitário 
de Salamanca.

Resultados: Os resultados do NGS foram diferentes 
do esperado em relação à suspeita diagnóstica clinico/
laboratorial inicialmente colocada (tabela).

Discussão: Actualmente a identificação da alteração 
genética subjacente permite o diagnóstico definitivo 
dos DPC. No nosso caso, a metodologia NGS permi-
tiu diagnosticar alterações moleculares muito raras 
nos genes DIAPH1 (n=3) e RASGRP2 (n=2), bem 
como em genes que codificam proteínas do citoesque-
leto- TUBB1 (n=2). Colocamos em evidência, tam-
bém, a importância clínica deste diagnóstico defini-
tivo, que permite um manejo clínico mais adequado 
destes doentes. No nosso caso a “transformação” do 
diagnóstico de TG em RASGRP2, de RUNX1-RD em 
ANKRD26 e de MYH9-RD em DIAPH1, muda com-
pletamente a forma de follow-up destes doentes.
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CO19 - ECOGRAFIA COMO MÉTODO PARA DETECÇÃO PRECOCE DE ALTERAÇÕES 
ARTICULARES SUBCLÍNICAS EM CRIANÇAS HEMOFÍLICAS: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 
ASSISTENCIAL

Teresa Sevivas ¹; Diogo Roriz ²; Inês Abreu ²; Pedro Pissarra ²; Dalila Patrício ³; Iolanda Veiros 4; Ângela Moreira ²; Maria José 

Noruegas ²; Ramón Salvado ³ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Serviço de Imagiologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3 - Serviço de Medicina Transfusional do 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 4 - Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Hemofilia, artropatia, ecografia, sco-
re HEAD-US

Enquadramento: A profilaxia é a modalidade tera-
pêutica considerada gold standard em crinaças com 
Hemofilia grava, uma vez que a administração regular 
de factor previne a lesão articular e a sua consequente 
perda de qualidade de vida. 

No entanto, mesmo sob profilaxia, os doentes podem 
ter hemorragias, muitas vezes subclínicas (HSc). A 
detecção precoce da artropatia hemofílica (AH) pode 
ser útil para adequar o tratamento e impedir o seu de-
senvolvimento. A técnica imagiológica mais sensível é 
a Ressonância (RM), mas não é a ideal como teste de 
rotina, especialmente para crianças.     Ultimamente 
a Ecografia articular (EcoA) tem vindo a destacar-se 
como um excelente método para a detecção precoce 
do dano articular, sendo actualmente uma das mais 
utilizadas.

Objectivos: Comparar os scores clínico, de EcoA e de 
RM; estimar a utilidade da EcoA e da RM num grupo 
de crianças hemofílicas.

Materiais e métodos: Pacientes recrutados consecuti-
vamente da nossa consulta de Hemostase Pediátrica: 
14 hemofílicos graves.  Avaliação clínica por score de 
Gilbert (SG). Em seguida, avaliação das EcoA, segun-
do score HEAD-US: 84 articulações estudadas (28 co-
tovelos, 28 joelhos, 28 tornozelos). 

Em caso de articulação-alvo, foi realizada RM (score 
IPSG). Pacientes divididos em: Grupo 1 (n pacientes= 
10, n articulações= 79): SG negativo, continua com 
HEAD-US; Grupo 2 (n pacientes= 4, n articulações= 
5): SG com alterações, continua com HEAD-US e 
IPSG.

Características da amostra: tabela 1. Das 84 articula-
ções estudadas 17% alterações leves no SG, 18% alte-
rações no HEAD-US: tabela 2. SGs e HEAD-US mais 
elevados no Grupo 2, acompanhados por IPSGs pro-
porcionalmente superiores: tabela 3. O esquema de 
profilaxia foi alterado nos doentes com piores scores: 
Tabela 1.

Discussão: Redução do número de alterações no SG e 
HEAD-US, provavelmente em relação com uma po-
pulação pediátrica em profilaxia. 6 articulações nor-
mais no SG, mas não em HEAD-US, sugerindo que a 
EcoA é uma boa ferramenta para detectar HSc. Além 
disso, é mais fácil de executar em crianças, evitando a 
sedação necessária para a RM.  As avaliações clínica e 
radiológica são complementares e úteis para monito-
rizar o dano articular.

Devido à sua simplicidade e acessibilidade, utilizamos 
a EcoA por rotina e isso já nos levou a ajustar o trata-
mento profilático. Pretendemos aumentar a amostra, 
fazendo um estudo multicêntrico e prospectivo, e ob-
servar se as alterações radiológicas da EcoA melho-
ram/resolvem após mudanças terapêuticas.
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CO20 - INVESTIGAÇÃO DE REAÇÃO ANAFILÁTICA A CONCENTRADO DE FVIII EM DOENTE 
COM HEMOFILIA A LIGEIRA: SUA RELEVÂNCIA PARA A PRÁTICA CLÍNICA

CO21 - AVALIAÇÃO DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS EM DOENTES HEMATO-
ONCOLÓGICOS – IPO-PORTO

Teresa Sevivas ¹; Carla Chaves Loureiro ²; Sofia Pires ²; Bartolomé Borja ³; Dalila Patrício ¹; Ramón Salvado ¹ 
1 - Serviço de Medicina Transfusional do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Consulta de de Alergologia, Departamento Pediátrico do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra; 3 - Application Lab. R&D Department, Roxall Group Bilbao, España

Ana Ribeiro Baldaia ¹; Tavares Marcio ²; Dulcineia Pereira ²; Claudia Moreira ²; Sergio Chacin ²; Ana Espirito Santo ²; Nelson 

Domingos ²; Isabel Oliveira ²; Angelo Martins ²; Ilidia Moreira ²; Luisa Viterbo ²; Mario Mariz ²; Luisa Lopes Dos Santos ¹ 
1 - Serviço de Imuno-Hemoterapia do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE; 2 - Serviço Onco-Hematologia do Instituto Português de 

Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE

Palavras-chave: hemofilia, terapêutica substitutiva, 
reacção anafiláctica

Enquadramento: Actualmente o pilar da terapêutica 
em Hemofilia A (HA) é a infusão de concentrados de 
FVIII (cFVIII), sejam plasmáticos ou recombinantes. 
As reacções anafilácticas secundárias à sua adminis-
tração são raras. No entanto, são um efeito adverso 
conhecido da terapêutica substitutiva. 
São poucas as descrições deste tipo de reacção na li-
teratura e, por tal, não estão bem caracterizadas do 
ponto de vista imunológico. Muitas vezes não se pode 
comprovar uma resposta IgE específica ou uma asso-
ciação inequívoca entre o fármaco e a reacção alérgica. 
Não obstante, seria importante dispor de um proto-
colo que permitisse objectivar estes anticorpos e in-
clusive utiizá-lo para fazer uma selecção de fármacos 
seguros para o doente. 
 
Caso Clínico: Descrevemos um menino de 10 anos 
com HA ligeira (FVIII:C= 30%), bom respondedor à 
Desmopressina, tratado uma única vez com cFVIII, 
cuja especificidade desconhecemos, antes da data da 
reacção anafiláctica, em 2014. Tratado com octocog 
alfa (OA) por uma hemorragia de tecidos moles da 
mão pós-traumatismo. 15 minutos depois desenvol-
ve exantema generalizado, náuseas, tonturas, tosse e 
odinofagia. Resolução com hidroxizina. Sem atopias 
prévias conhecidas. Pesquisa de inibidores por meto-
dología Nijmegen-Bethesda negativa. Descartada de-

Palavras-chave: Eventos Tromboémbolicos; Hemato-
logia; Oncologia

Os eventos tromboembólicos venosos (TEV) ocorrem 
com uma frequência 4 a 6 vezes superior em doentes 
com patologia oncológica relativamente à população 
em geral. No caso dos doentes com patologia Hemato-
-Oncológica (HO) a sua frequência assemelha-se aos 
doentes com tumores sólidos de maior risco trombó-
tico. Nos doentes com linfoma verifica-se que o TEV 
ocorre nos primeiros meses após o diagnóstico, no 

no-Hemoterapia da instituição, no período de janeiro 
2014 a dezembro 2018, com consulta do processo clí-
nico do doente.

Foram registados um total de 1296 TEV, dos quais 75 
(5,8%) correspondiam a doentes com >18 anos com 
patologias HO diagnosticados e tratados na institui-
ção. Destes 45 eram do género feminino e 30 masculi-
no, com uma mediana de idades 63 anos (mínimo 31; 
máximo 89) à data do diagnóstico HO e tiveram um 
seguimento mediano de 3,2 anos (mínimo 2 meses; 
máximo 14,6 meses). 

Relativamente ao diagnóstico de TEV, os doentes tive-
ram um seguimento mediano de 23 meses (mínimo 0 
meses; máximo 7,1 anos). Em 72% apresentaram uma 
Trombose Venosa Profunda, 18,7% Tromboembolis-
mo Pulmonar e em 9,3% verificou-se ambos os even-
tos. Em 61,3%, os doentes apresentaram sinais e/ou 
sintomas que motivaram a realização de exames com-
plementares de diagnóstico.

Relativamente à patologia HO 29,3% foram Linfoma 
não Hodgkin (LNH) Difuso de Grandes Células B 
(DGCB), 18,7% Mieloma Múltiplo (MM), 12,0% LNH 
Folicular, 8% Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), 8% 
Leucemia Mieloide Aguda (LMA), 6,7% Linfoma de 
Hodgkin (LH), 4,0% LNH do Manto e 13,3% outras 
patologias. 

caso das leucemias agudas estes eventos têm uma in-
cidência superior no primeiro mês.

Caraterização dos eventos TEV, diagnosticados entre 
janeiro 2014 a dezembro 2018, num centro oncológi-
co, em doentes com patologia HO.

Estudo retrospetivo e descritivo dos doentes com pa-
tologia HO com TEV registado pelo Serviço de Imu-

O tempo mediano entre o diagnóstico HO e o TEV 
foi de 4 meses, sendo que em 3 dos casos o TEV de-
sencadeou o diagnóstico HO. O diagnóstico de TEV 
ocorreu numa mediana de 3 meses após o diagnóstico 
de LNH DGCB, 5 meses de MM, 20 meses de LNH 
Folicular, 72 meses de LLC, 2 meses de LMA e de LH 
e 3 meses de LNH do Manto.

Contrariamente ao verificado na instituição em doen-
tes com tumores sólidos, nos doentes HO verificou-se 
que o diagnóstico de TEV foi na sua maioria sinto-
mático. Possivelmente, esta inversão verifica-se por 
um seguimento menos intensivo da patologia HO por 
meios de imagem.

Tal como descrito na literatura, nos doentes com LNH 
DGCB, LNH do Manto, LH, LMA e MM o diagnósti-
co de TEV ocorreu nos primeiros meses, num perío-
do de maior risco trombótico, quer pela patologia HO 
quer pela terapêutica instituída.
Uma das limitações do estudo assenta no facto de não 
ser conhecida a incidência destes eventos na popula-
ção HO. Contudo, é de denotar um elevado número 
de diagnósticos durante os primeiros meses de acom-
panhamento da doença HO, o que pode condicionar 
um aumento da morbimortalidade potencialmente 
controlável, sendo por isso, de suma importância o 
diagnóstico precoce e a instituição de terapêutica ade-
quada. 

ficiência de IgA.
Repete-se a administração de OA 500UI em ambiente 
hospitalar controlado a um ritmo de 1mL/ min- teste 
de provocação (TP). No terminus da infusão desen-
volve aperto torácico, náuseas e vómitos. Administra-
-se adrenalina subcutânea. Efectuados Prick Test (PT) 
e Basophil Activation Test (BAT) com OA, morocto-
cog alfa (MA) e FVIII derivado plasmático (PL), assim 
como pesquisa de IgEs específicas por Inmunobloting 
(IMB) (SDS-PAGE, segundo Laemmli em condições 
redutoras de electroforese com 2-mercaptoetanol, blo-
queio de membrana com leite de vaca, clara de ovo e 
colágeno de peixe). Último TP com MA sem reacção 
adversa.

Resultados: PT e BAT: negativos para todos. IMB: po-
sitivo para AO e PL em todas as membranas, negativo 
para MA.

Discussão: Depois do painél de TP, PT, BAT e IMB 
foi possível selecionar um cFVIII aparentemente se-
guro para este doente, antecipando a sua necessidade 
terapêutica num eventual evento hemorrágico grave 
ou procedimento cirúrgico. Adoptar a utilização de 
um painél deste tipo, com confirmação por IMB de-
monstrou ser útil para seleccionar uma terapêutica 
adequada ao nosso doente e pode ser uma mais-valia 
a adoptar em outros doentes com o mesmo tipo de 
complicações.
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM
 Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a 

rápida identificação de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais 
de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas. 
1.NOME DO MEDICAMENTO: Ferinject 50 mg ferro/ml solução injetável ou para 
perfusão. 2.COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Um ml de solução 
contém 50 mg de ferro sob a forma de carboximaltose férrica. Cada frasco para 
injetáveis de 2 ml contém 100 mg de ferro sob a forma de carboximaltose fér-
rica. Cada frasco para injetáveis de 10 ml contém 500 mg de ferro sob a forma 
de carboximaltose férrica. Cada frasco para injetáveis de 20 ml contém 1.000 
mg de ferro sob a forma de carboximaltose férrica. Um ml de solução contém 
até 5,5 mg (0,24 mmol) de sódio, ver secção 4.4. Lista completa de excipientes, 
ver secção 6.1. 3.FORMA FARMACÊUTICA: Solução injetável ou para perfusão. 
Solução aquosa castanho-escura, não transparente. 4.INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 
4.1Indicações terapêuticas: O Ferinject está indicado no tratamento da deficiência 
em ferro quando as formulações orais de ferro não são eficazes ou não podem ser 
utilizadas. O diagnóstico de deficiência em ferro deve ser baseado em análises 
clínicas. 4.2Posologia e modo de administração: Monitorize cuidadosamente 
o aparecimento de possíveis sinais e sintomas de reações de hipersensibilidade 
nos doentes durante e após cada administração de Ferinject. Ferinject deve ser 
administrado apenas quando estão imediatamente disponíveis técnicos forma-
dos em avaliação e tratamento de reações anafiláticas, em instalações que seja 
assegurado todo o suporte para reanimação. O doente deve ser observado para 
identificar possíveis efeitos adversos durante pelo menos 30 minutos após cada 
administração de Ferinject (ver secção 4.4). Posologia: A posologia de Ferinject 
segue uma abordagem gradual: [1] determinação da necessidade individual de 
ferro, [2] cálculo e administração da(s) dose(s) de ferro e [3] avaliações após a 
reposição de ferro. Estes passos estão descritos a seguir: Passo 1: Determinação da  
necessidade de ferro. A necessidade individual de ferro para  reposição utilizando 
Ferinject é determinada com base no peso corporal e no nível de hemoglobina 
(Hb) do doente. Consulte a tabela 1 para determinar a necessidade de ferro: Tabela 
1: Determinação da necessidade de ferro

Hb Peso corporal do doente

g/dl mmol/l menos de 35 kg 35 kg a <70 kg 70 kg e superior

<10 <6,2 500 mg 1500 mg 2000 mg

10 a <14 6,2 a <8,7 500 mg 1000 mg 1500 mg

≥14 ≥8,7 500 mg 500 mg 500 mg
A deficiência em ferro deve ser confirmada através de análises clínicas, conforme 
indicado em 4.1. Passo 2: Cálculo e administração da(s) dose(s) individual(ais) 
máxima(s) de ferro. Com base na necessidade de ferro acima determinada, 
deve(m) ser administrada(s) a(s) dose(s) apropriada(s) de Ferinject, tendo em 
consideração o seguinte: Uma administração  única de Ferinject não deve exceder: 
• 15 mg ferro/kg peso corporal (para administração por injeção intravenosa) ou 
20 mg ferro/kg peso corporal (para administração por perfusão intravenosa) • 
1000 mg de ferro (20 ml Ferinject). A dose  cumulativa máxima recomendada de 
Ferinject é de 1000 mg de ferro (20 ml Ferinject) por semana. Passo 3: Avaliações 
após a reposição de ferro: A reavaliação deve ser efetuada pelo médico com base 
na condição individual do doente. O nível de Hb deve ser reavaliado até 4 semanas 
após a última administração de Ferinject, de modo a reservar tempo suficiente 
para a eritropoiese e a utilização de ferro. Caso o doente necessite de uma nova 
reposição de ferro, a necessidade de ferro deve ser novamente calculada utilizando 
a Tabela 1 anterior. (Ver secção  5.1 do RCM). População especial – doentes com 
doença renal crónica dependente de hemodiálise. Uma dose única máxima diária 
de 200 mg de ferro não deve ser excedida em doentes com doença renal crónica 
dependente de hemodiálise (ver também secção 4.4). População pediátrica: A 
utilização de Ferinject não foi estudada em crianças. Assim, não está recomen-
dado em crianças com idade inferior a 14 anos. Modo de administração: Ferinject 
deve ser administrado somente através de via intravenosa: por injecção ou por 
perfusão ou durante uma sessão de hemodiálise diretamente e sem diluição no 
braço venoso do dialisador. Ferinject não deve ser administrado por via subcutâ-
nea ou intramuscular. Injeção intravenosa: Ferinject pode ser administrado por 
injeção intravenosa utilizando a solução não diluída. A dose única máxima é de 

15 mg ferro/kg peso corporal, mas não deve exceder os 1000 mg de ferro. As taxas 
de administração são apresentadas na Tabela 2: Tabela 2: Taxas de administração 
para injeção intravenosa de Ferinject:

Volume de Ferinject 
necessário

Dose de ferro  
equivalente

Taxa de administração 
/ Tempo mínimo de administração

2 a 4 ml 100 a 200 mg Nenhum tempo mínimo prescrito
> 4 a 10 ml > 200 a 500 mg 100 mg ferro / minuto

> 10 a 20 ml > 500 a 1000 mg 15 minutos
Perfusão intravenosa: Ferinject pode ser administrado por perfusão intravenosa, 
tendo de ser, nesse caso, diluído. A dose única máxima é de 20 mg ferro/kg peso 
corporal, mas não deve exceder os 1000 mg de ferro. Para  perfusão  Ferinject deve 
ser diluído somente numa solução estéril de cloreto de sódio a 0,9% m/V como 
se apresenta na Tabela 3: Nota: por razões de estabilidade, Ferinject não deve ser 
diluído para concentrações inferiores a 2 mg ferro/ml (não incluindo o volume da 
solução de carboximaltose férrica).Tabela 3: Plano de diluição de Ferinject para 
perfusão intravenosa:

Volume de 
Ferinject 

necessário
Dose de ferro 
equivalente

Quantidade máxima de 
solução estéril de cloreto 

de sódio a 0,9% m/V
Tempo mínimo  

de administração

2 a 4 ml 100 a 200 mg 50 ml -
>4 a 10 ml >200 a 500 mg 100 ml 6 minutos

>10 a 20 ml >500 a 1000 mg 250 ml 15 minutos
4.3 Contraindicações: A utilização de Ferinject está contraindicada nas seguintes 
situações: Hipersensibilidade à substância ativa do Ferinject ou a qualquer um dos 
excipientes mencionados na secção 6.1. do RCM; Hipersensibilidade grave conhe-
cida a outros produtos de ferro administrados por via parentérica; Anemia não 
atribuída a deficiência em ferro, por exemplo outra anemia microcítica; Evidência 
de sobrecarga de ferro ou alterações na utilização do ferro. 4.4 Advertências e pre-
cauções especiais de utilização: Reações de hipersensibilidade: As preparações de 
ferro administradas por via parentérica podem causar reações de hipersensibilida-
de, incluindo reações anafiláticas/anafilactóides graves e potencialmente fatais. 
Também foram notificadas reações de hipersensibilidade após administração 
prévia sem intercorrências, de complexos de ferro administrados por via paren-
térica. O risco é maior em doentes com alergias conhecidas, incluindo alergias a 
fármacos, incluindo doentes com antecedentes de asma, eczema ou outra alergia 
atópica grave. Existe também um risco aumentado de reações de hipersensibi-
lidade a complexos de ferro administrados por via parentérica em doentes com 
doenças imunes ou inflamatórias (p. ex., lúpus eritematoso sistémico, artrite reu-
matoide). Ferinject deve ser administrado apenas quando estão imediatamente 
disponíveis técnicos formados em avaliação e tratamento de reações anafiláticas, 
em instalações em que seja assegurado todo o suporte para reanimação. Cada 
doente deve ser observado para identificar possíveis efeitos adversos durante pelo 
menos 30 minutos após cada administração de Ferinject. Se ocorrerem reações 
de hipersensibilidade ou sinais de intolerância durante a administração, o trata-
mento deve ser interrompido de imediato. Devem estar disponíveis instalações e 
equipamento para reanimação cardiorrespiratória, bem como para tratar reações 
anafiláticas/anafilactoides agudas, incluindo uma solução injetável de adrenalina 
1:1000. Deverá ser administrada terapêutica adicional com anti-histamínicos e/
ou corticosteroides, conforme seja apropriado. Hipofosfatemia: As preparações 
de ferro administradas por via parentérica podem causar hipofosfatemia que, na 
maioria dos casos, é transitória e não apresenta sintomas clínicos. Foram noti-
ficados casos de hipofosfatemia que requereram assistência médica, sobretudo 
em doentes com fatores de risco e após prolongada exposição a doses elevadas 
de ferro intravenoso. Insuficiência hepática ou renal: Em doentes com disfunção 
hepática, só se deve administrar ferro por via parentérica após avaliação cuidado-
sa da relação risco/benefício. Deve evitar-se a administração parentérica de ferro 
em doentes com disfunção hepática sempre que a sobrecarga de ferro seja um 
fator precipitante, em particular de Porfiria Cutânea Tardia (PCT). Recomenda-se 
monitorização cuidadosa da concentração de ferro de forma a evitar sobrecarga. 
Não existem dados disponíveis de segurança acerca dos doentes com doença renal 
crónica dependentes de hemodiálise que recebem doses únicas superiores a 200 
mg de ferro. Infeção: O ferro parentérico tem de ser utilizado com precaução em 
caso de infeção crónica ou aguda, asma, eczema ou alergias atópicas. Recomen-

da-se que o tratamento com Ferinject seja interrompido em doentes com bacte-
riemia. Assim, em doentes com infeção crónica deve ser efetuada uma avaliação 
dos benefícios/riscos, tendo em conta a supressão de eritropoiese. Extravasação: 
Deve-se ter precaução para evitar extravasão paravenosa ao administrar Ferinject. 
A extravasão paravenosa de Ferinject no local de administração poderá levar a 
irritação da pele, bem como uma coloração castanha no local de administração 
que poderá persistir durante bastante tempo. No caso de haver extravasão pa-
ravenosa deve-se interromper imediatamente a administração de Ferinject. Ex-
cipientes: Um ml de Ferinject não diluído contém até 5,5 mg (0,24 mmol) de 
sódio. Este facto deve ser tido em consideração em doentes com uma dieta com 
restrição de sódio. População pediátrica: A utilização de Ferinject não foi estudada 
em crianças. 4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção: A 
absorção de ferro por via oral é reduzida quando administrado concomitantemen-
te com formulações parentéricas de ferro. Portanto, se necessário, a terapêutica 
com ferro oral não deve ser iniciada durante pelo menos 5 dias após a última 
administração de Ferinject. 4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento: Gravidez - 
Existem dados limitados sobre a utilização de Ferinject em mulheres grávidas.  É 
necessária uma avaliação cuidadosa da relação benefício-risco antes da utilização 
durante a gravidez e Ferinject não deve ser utilizado durante a gravidez exceto 
quando for claramente necessário. A anemia ferropénica, que ocorre no primeiro 
trimestre de gravidez, pode, em muitos casos, ser tratada com ferro oral. O tra-
tamento com Ferinject deve ser limitado ao segundo e terceiro trimestres, se se 
considerar que o benefício é superior ao potencial risco tanto para a mãe como 
para o feto. Os estudos em animais sugerem que o ferro libertado do Ferinject 
pode atravessar a barreira placentária e que a sua utilização durante a gravidez 
pode influenciar o desenvolvimento esquelético do feto (ver secção 5.3 do RCM).  
4.8 Efeitos indesejáveis: O efeito indesejável mais frequentemente notificado 
é a náusea, ocorrendo em 2,9 % dos doentes. Nos ensaios clínicos, para os in-
divíduos que apresentaram uma diminuição no fósforo sérico, os valores míni-
mos foram obtidos após aproximadamente 2 semanas e, na maioria dos casos, 
voltaram aos valores iniciais em 12 semanas após o tratamento com Ferinject. 
A RAM mais grave é a reação anafilactoide/anafilática (rara); foram notificados 
casos de mortes. Para obter mais informações, ver secção 4.4. Muito frequentes 
(≥1/10), Frequentes (≥1/100, <1/10), Pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100), 
Raras (≥1/10.000, <1/1.000). Doenças do sistema imunitário: Pouco Frequen-
tes: Hipersensibilidade; Raras: Reações anafilactóides/anafiláticas. Doenças do 
metabolismo e da nutrição: Frequentes: Hipofosfatémia. Doenças do sistema 
nervoso: Frequentes: Cefaleias, tonturas; Pouco Frequentes:Parestesia, disgeusia; 
Raras: Perda de consciência Perturbações do foro psiquiátrico: Raras: ansiedade 
Cardiopatias: Pouco Frequentes: Taquicardia; Vasculopatias: Frequentes: Rubores, 
hipertensão; Pouco Frequentes: Hipotensão; Raras: Flebite, síncope, pré-síncope 
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino: Pouco frequentes: Dispneia;  
Raras: Broncospasmo; Doenças gastrointestinais Frequentes: Náuseas; Pouco 
Frequentes: Vómitos, dispepsia, dor abdominal, obstipação, diarreia Raras: Flatu-
lência Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Pouco Frequentes: Prurido, 
urticária, eritema, erupção cutânea; Raras: Angioedema, palidez e edema da face; 
Afecções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos Pouco Frequentes: Mialgia, 
lombalgia, artralgia, dores nas extremidades, espasmos musculares; Perturbações 
gerais e alterações no local de administração: Frequentes: Reações no local de in-
jecção / perfusão; Pouco Frequentes: Pirexia, fadiga, dor torácica, edema periféri-
co, arrepios; Raras: Mal-estar, estado gripal (cujo início pode variar entre algumas 
horas a vários dias); Exames complementares de diagnóstico: Pouco Frequentes: 
Aumento da alanina-aminotransferase,  aumento da aspartato-aminotransferase, 
aumento da gama-glutamiltransferase, aumento da desidrogenase láctica san-
guínea, aumento de fosfatase alcalina no sangue. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO: Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin 
La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex France Tel.: + 33 (0)1 41 06 58 90 Fax: 
+ 33 (0)1 41 06 58 99 Medicamento sujeito a receita médica restrita, de utilização 
reservada a certos meios especializados. Para uso exclusivo hospitalar.  Para mais 
informações contactar o Titular da AIM.

FR
J-G

RL
-0

81
9-

05
1 

R. da Indústria, 2 - Quinta Grande - 2610-088 Amadora - Lisboa - Portugal | Telef.: 21 470 85 00 | Fax: 21 470 85 06 
mailbox_lisboa@viforpharma.com | Cont. nº 500 207 410 | Capital Social 5.000.000€ | Cons. Reg. Amadora nº452

Titular da AIM: Vifor France 
100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex France | Telef.: +33(0)1 41 06 5890 | Fax: +33(0)1 41 06 5899
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PO02 - DÉFICE CONGÉNITO DE FACTOR XI - EXPERIÊNCIA DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE COAGULOPATIAS DO CHULC

PO03 - PROFILAXIA COM EMICIZUMAB NUM BEBÉ DE 5 MESES COM HEMOFILIA A 
GRAVE COM INIBIDORES E ANTECEDENTES DE HEMORRAGIA INTRACRANIANA

Rita Serrano ¹; Anabela Aires ¹; Alexandra Santos ¹; Margarida Antunes ¹; Maria João Diniz ¹ 
1 - Hospital de S. José - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

Soraia Campaniço ¹; Cristina Catarino ¹; Fátima Rodrigues ¹; Artur Pereira ¹ 
1 - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte - Hospital Santa Maria

Palavras-chave: Factor XI, Coagulopatias, CHULC 

O défice congénito de Factor XI (FXI) é uma coagulo-
patia rara com prevalência de 1/1.000.000 e de trans-
missão autossómica. São conhecidas populações de 
maior prevalência deste défice. O diagnóstico é prová-
vel na presença combinada de discrasia hemorrágica, 
história familiar positiva e prolongamento isolado do 
aPTT, e é confirmado pelo doseamento de factor, ha-
bitualmente inferior a 60%.

A tendência hemorrágica que estes doentes apresen-
tam é variável e pouco previsível, não existindo cor-
relação entre a gravidade do défice e a sintomatologia 
hemorrágica. O défice de FXI pode ocorrer sem mani-
festações hemorrágicas, que estão geralmente associa-
das a trauma ou em contexto cirúrgico. O tratamento 
substitutivo, profiláctico ou on-demand, é selecciona-
do mediante o fenótipo hemorrágico e, na ausência de 
concentrado de FXI, o tratamento indicado é plasma 
e/ou antifibrinolíticos.

O objectivo deste trabalho é caracterizar os doentes 
com défice congénito de FXI seguidos no Centro de 
Referência de Coagulopatias (CR) do Centro Hospita-
lar Universitário de Lisboa Central (CHULC).

Estudo retrospectivo de 35 doentes com défice de FXI 
seguidos no CR do CHULC através da revisão dos 
seus processos clínicos, em suporte de papel e infor-
mático (programas SClínico e ASIS)

Dos 35 doentes estudados, 27 (77%) são do sexo femi-
nino e 8 (23%) do sexo masculino, com idade média 
de 48 anos [20-83 anos]. Desasseis doentes apresen-
tam FXI de <1 a 10%, sete doentes apresentam FXI 

Palavras-chave: Emicizumab, Hemofilia A Grave, 
Inibidores

Enquadramento: O emicizumab é um anticorpo mo-
noclonal biespecífico, de administração subcutânea, 
que imita a actividade do factor VIII. Encontra-se 
aprovado para tratamento profilático em pessoas com 
Hemofilia A (PHA) com e sem inibidores, apresentan-
do-se como uma opção para a prevenção de hemor-
ragias em PHA com dificuldade de acessos venosos e 
com escassas opções terapêuticas.

Apresentamos um caso de um menino diagnostica-
do com Hemofilia A Grave (HAG) no contexto de 
hemorragia intracraniana (HIC) aos 3 dias de vida, 
que iniciou terapêutica com emicizumab em regime 
profilático aos 5 meses de idade, sendo uma das mais 
jovens PHA a nível mundial a iniciar esta terapêutica.

Caso Clínico: Menino com diagnóstico de HAG aos 
3 dias de vida, na sequência de HIC e hematoma vo-
lumoso da face anterior da coxa direita, no local de 
inoculação da vacina anti-VHB administrada no dia 
anterior. Na avaliação analítica, à entrada no Serviço 
de Urgência, apresentava uma anemia grave (hemo-
globina 3.8 g/dL), trombocitopenia (71x109/L), TP 
normal (11.7 seg) e um aPTT muito prolongado (>120 
seg). O doseamento dos factores da via intrínseca re-
velou um FIX 71%, FXI 59%, e FVIII 0.3%. Em inter-
namento, foi realizado suporte transfusional e iniciada 
terapêutica com concentrado de FVIII recombinante, 
tendo-se verificado uma regressão progressiva dos he-
matomas. 

Após estabilização clínica o menino foi transferido 
para o Hospital do Centro de Referência de Coagu-
lopatias Congénitas. Durante o internamento man-

de 11 a 30% e doze doentes apresentam FXI de 30 a 
60%. As manifestações hemorrágicas mais frequentes 
são menorragia (37%) e hemorragia pós-operatória 
(37%), seguidos de equimoses fáceis (26%), epistáxis 
(17%) e gengivorragias (14%). Em 11% o diagnóstico 
foi por achado laboratorial. 

Foram realizadas 27 cirurgias em 19 doentes: 7 ma-
jor e 20 minor. Das cirurgias major 2 foram realizadas 
sem tratamento profiláctico, 4 foram efectuadas com 
Plasma Humano Inactivado (PHI) e 1 com antifibri-
nolítico. Das cirurgias minor 4 foram realizadas sem 
tratamento profiláctico e 13 foram efectuadas com 
PHI, 2 com antifibrinolítico e 1 com desmopressina. 
A escolha da terapêutica hemostática dependeu da 
história hemorrágica e do tipo de cirurgia. Não houve 
registo de tratamento hemostático de manifestações 
hemorrágicas muco-cutâneas. Não foram observadas 
reacções adversas à terapêutica nem eventos trombó-
ticos. 

A tendência hemorrágica dos doentes com défice de 
FXI é variável, não se correlaciona com os níveis de 
FXI e pode ser imprevisível. As manifestações clíni-
cas dos doentes do CR vão de encontro ao descrito 
na literatura. Os eventos hemorrágicos mais frequen-
tes surgem em contexto perioperatório e em tecidos 
com alta actividade fibrinolítica (trato genito-urinário 
e cavidades nasal e oral). É importante avaliar a histó-
ria destes doentes, pois o plano terapêutico dever ser 
individualizado e baseado no fenótipo hemorrágico, 
sendo que o doseamento de FXI não é fundamental 
na decisão. Por ser uma doença rara exigindo uma 
abordagem multidisciplinar, estes doentes devem ser 
encaminhados para centros de referência.

teve-se estável, sem novos episódios hemorrágicos. 
Manteve terapêutica com concentrado de FVIII re-
combinante até à data de alta, após 28 dias de interna-
mento. Nessa data, observava-se uma boa progressão 
ponderal, sem outros sinais de discrasia hemorrágica, 
sendo a pesquisa de inibidores negativa (total de 27 
dias de exposição).

No entanto, em consulta de rotina, aos 2 meses de vida, 
verificou-se presença de inibidores com título 16 UB. 
Tendo em consideração o risco de recorrência da he-
morragia intracraniana, o benefício da profilaxia nes-
te tipo de hemorragias, a dificuldade de acessos para 
administração de terapêutica com agentes bypass, e a 
ausência de cateteres de longa duração adaptados ao 
peso/idade do bebé, optou-se por iniciar emicizumab, 
em regime profilático.

O emicizumab foi solicitado em programa de acesso 
precoce (PAP), tendo-se iniciado aos 5 meses de idade 
(com título de inibidores 28 UB). As primeiras admi-
nistrações foram efectuadas no Hospital de Dia de He-
mofilia e, após ensino, os pais passaram a administrar 
a terapêutica no domicílio. O menino tem actualmen-
te 1 ano de idade, e até ao momento não se registaram 
quaisquer complicações ou efeitos adversos.

Discussão: No caso que apresentamos, e dado o risco 
de recorrência de HIC e a ausência de opções terapêu-
ticas para a sua prevenção, o emicizumab surgiu como 
uma alternativa válida a considerar. No entanto, em-
bora a avaliação do risco vs benefício nos tenha levado 
a tomar a decisão de iniciar esta terapêutica, a pouca 
experiência relativa à eficácia e segurança deste anti-
corpo, recomenda uma vigilância activa de eventuais 
efeitos adversos.
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PO04 - TRANSFUSÃO PERMUTA EM RECÉM-NASCIDO PREMATURO 
COM BAIXO PESO

Anna Chumakova ¹;  Cristina Portal ¹ 
1 - Centro Hospitalar entre Douro e Vouga

Palavras-chave: Transfusão permuta

Introdução:
A transfusão permuta consiste na substituição do san-
gue total do Recém-nascido (RN), por sangue do da-
dor compatível. 

Caso Clínico:
Mãe: 35 anos. Grupo sanguíneo: ARh negativo. III 
gesta (1 Aborto espontâneo, 1Parto eutócico às 35 se-
manas em 2013 (2235g, Anatomia patológica (AP) da 
placenta- intervilosite crónica). 
Actual: Hipotiroidismo auto-imune. Restrição cresci-
mento fetal, diagnosticada às 24 semanas. Aloimuni-
zação: Anti-D (com título a aumentar desde 24 sema-
nas de 1:64 para 1:4096 (28 semanas)). Anti-C: 1:8; 
Anti-E:<1:2. Ecografia velocidade no pico sistólico da 
artéria cerebral média realizada em 18/04/2019: nor-
mal, sem sinais de anemia fetal. Parto distócico por 
cesariana por anidrâmnios às 31 semanas de gestação. 
AP da placenta: vilite crónica inespecífica pode asso-
ciar-se a intervilosite crónica. 
Filho: Sexo masculino. Pré-termo 31 semanas. Data 
de Nascimento: 29/04/2019. Escala Apgar: 8/8/8. Sem 
reanimação. Peso: 1190 kg. Hemorragia subependi-
mária pré-natal. Coombs direta (CD): 4+; IgG:4+; 
Anti-D; Anti-C. 
Detectada icterícia precoce. Estudo analítico colhido 
cerca de 12 h após nascimento: Amostra: icterícia 3+; 
Hg: 14,5 g/dl; Ht: 44,10%; Plaquetas: 276 000. Bilir-
rubina total (BT): 27,96 mg/dl; Bilirrubina indirecta 
(BI): 27,17 mg/dl. 
Iniciou Fototerapia em túnel, Imunoglobulina 500 
mg/kg EV (2 tomas), Gentamicina e vancomicina e al-
bumina. Transfusão permuta urgente de concentrado 
eritrocitário (CE) O Rh negativo, com Ht: 48%, não 
irradiado, reconstituído com plasma fresco desconge-

lado de grupo AB (total volume 190 ml). Validade de 
CE: 7 dias, data da colheita 23/04/2019. Estudo analíti-
co colhido logo depois do procedimento: Amostra: ic-
terícia 3+; Hg: 10,4 g/dl; Ht: 30,6%; Plaquetas: 60000; 
BT: 18,8 mg/dl; BI: 18,11 mg/dl; K+: 3,9 mmol/l; Ca+-
total: 7,7 mg/dl; Albumina: 2,9 g/dl. 
Estudo analítico de controlo colhido cerca de 12 horas 
após o procedimento: Amostra: icterícia 3+; Hg: 10,1 
g/dl; Ht: 28,5 %; Plaquetas: 67000. BT: 21,95 mg/dl; 
BI: 20,88 mg/dl; K+: 3,9 mmol/l; Ca+ total: 7,5 mg/dl. 
No dia 1/05/2019 realizada 2ª transfusão permuta 
de CE preparado no Instituto Português de Sangue 
e Transplantação (IPST) de Coimbra (ORh negativo, 
com Ht: 53 %, irradiado, reconstituído com plasma 
fresco de quarentena do grupo AB. Validade da CE: 2 
dias, colheita 29/04/2019 (total volume 260 ml).
Estudo analítico colhido logo depois do procedimen-
to: Amostra: icterícia 3+; Hg: 17,0 g/dl; Ht: 45,6%; Pla-
quetas: 23000. BT: 16,32 mg/dl; BI: 15,31 mg/dl; K+: 
3,9 mmol/l; Ca+ total: 7,1 mg/dl; CD: 2+; IgG: 2+. 
Necessidade de transfusão plaquetária em 1 e 2 de 
maio por trombocitopenia 23 000 e 46 000 respectiva-
mente, sem manifestações hemorrágicas. 
No dia 2/05/2019 passou para fototerapia tripla 
(BT: 8,8 mg/dl; Ht: 42,0%), fototerapia simples dia 
3/05/2019 (BT: 7,8 mg/dl; Ht: 45%). Suspendeu fotote-
rapia no dia 5/05/2019 por (BT: 7,6 mg/dl; Ht: 40,6 %)
Não houve complicações referentes à realização da 
técnica e à recuperação do RN. Evolução favorável até 
ao momento, com melhoria dos valores analíticos.

Discussão: 
A indicação da transfusão permuta é um importante e 
eficiente tratamento de prevenção da kernicterus, que 
exige a participação da equipa de médicos (Neonato-
logia, Imunohemoterapia e IPST), TSDT e enfermei-
ros em todas as etapas do tratamento.

POSTERS PO05 - APHERESIS: CD34 COUNT IN PERIPHERAL BLOOD VERSUS PERIPHERAL 
BLOOD PROGENITOR CELL HARVEST

Inês Machado ¹; Luciana Gonçalves ¹; Sofia Teixeira ¹; Mariana Ramalho ¹; Sofia Afonso ¹; Cristina Neves ¹; Carmo Koch ¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de São João

Palavras-chave: Apheresis

Apheresis has been assuming greater clinical signifi-
cance in the treatment of oncological pathology. This 
highlights the clinical and technical advances in cell 
mobilization and flow cytometry.  The objective is to 
study established laboratorial criteria to support the 
clinical decisions inherent to the procedure and the 
harvesting timing during the autologous transplan-
tation of peripheral blood hematopoietic progenitor 
cells.

A retrospective study including all patients submitted 
to peripheral blood progenitor cell harvest for autolo-
gous transplant, between January 2015 and December 
2018 in our center. Using IBM SPSS Statistics 25.0®, 
a descriptive and comparative analysis between white 
blood cells count, percentage of CD34-positive cells 
and CD34-positive cells count per micro liter in peri-
pheral blood was performed. All p-values are 2-sided 
and statistical significance was set for p<0.05.

In a demographically comparable population and 
according to literature, when we analyze parameters 
measured in peripheral blood (white blood cell count, 
percentage of CD34-positive cells and CD34-posi-
tive cells count per micro liter), the percentage of 
CD34-positive cells appears to have a strong correla-
tion (75.2%, p<0.01) with our harvest outcome. In a 
multivariate analysis that included as variables white 
blood cells count, percentage of CD34-positive cells, 
CD34-positive cells count per micro liter, sex, age, 
weight and diagnosis, the model predicts 64.9% of the 
outcome.

According to our experience the variable that best 
predicts the outcome of peripheral blood progenitor 
cell harvests was the percentage of CD34-positive ce-
lls, with a strong correlation. More studies are needed 
to support the results of this work and in the attempt 
to establish limits that are more adjusted to our clini-
cal practice.

POSTERS
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PO06 - CASUÍSTICA DA ATIVIDADE DA UNIDADE DE AFÉRESE DO CENTRO 
HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA ENTRE 2017 E 2018

Tiago Brites ¹; Filipa Martins Pereira ²; João David Pereira ¹; Catarina Borges ¹; Ana Esesúmaga ¹; Jorge Tomaz ¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Palavras-chave: aférese terapêutica; eritracitaférese; 
leucacitaférese; troca plasmática terapêutica

A aférese terapêutica consiste num procedimento ex-
tracorporal automatizado que extrai sangue total do 
doente e que, por ação de centrifugação ou filtração, 
separa os diversos componentes sanguíneos, colhendo 
o componente desejado com retorno dos remanescen-
tes ao paciente. De acordo com o contexto clínico e 
terapêutico, podemos remover substâncias tóxicas em 
circulação no plasma (troca plasmática - TPE) ou ele-
mentos figurados do sangue em excesso (citaférese): 
eritrócitos (eritracitaférese), leucócitos (leucacitafé-
rese) ou plaquetas (trombocitaférese). Estes procedi-
mentos podem ser terapias de primeira linha ou coad-
juvantes em diversas patologias, sendo os critérios da 
American Society for Apheresis (ASFA) usados como 
linha orientadora no nosso centro.  Este trabalho tem 
como objetivo descrever e caracterizar a atividade da 
Unidade de Aférese do Centro Hospitalar e Universi-
tário Coimbra.

Realizou-se um estudo retrospetivo e descritivo de to-
dos os tratamentos de aférese realizados nesta unidade 
entre os anos de 2017 e 2018. Os procedimentos foram 
realizados em separadores celulares Spectra Optia®. 
Dados relativos ao número de tratamentos, idade, gé-
nero e patologia do doente foram colhidos, tendo sido 
analisados no SPSS® versão 25. 

Realizaram-se 28 leucacitaféreses em 12 doentes, 1217 
TPE em 159 doentes, 507 eritracitaféreses depletivas 
em 139 doentes e 4 trocas eritrocitárias. Dos 1756 pro-
cedimentos, 41 (13,1%) foram realizados com carater 
de urgência, o que corresponde a 100% das leucacita-
féreses, 18,4% das TPE e 0% das eritracitaféreses. A 
idade mediana em anos dos doentes submetidos a leu-
cacitaférese foi 72,5, a TPE 51 e a eritracitaférese 55, 
variância interquartil 40, 30 e 17, respetivamente. Não 
foi encontrada diferença com significado estatístico 
entre as medianas de idade (p=0,237). O género mas-
culino foi o mais frequente na leucacitaférese (52,3%) 
e na eritracitaférese (93,7%), o que não se verificou na 
TPE (49,1%). O número de procedimentos mediano 
por doente por ano foi de 1 para as leucacitaféreses, 7 
para as TPE e 3 para as eritracitaféreses. As patologias 
que motivaram os diferentes procedimentos de afére-
se terapêutica podem ser consultados na tabela 1. A 
patologia que mais motivou a realização de TPE foi 
a Miastenia Gravis (MG), o que vai ao encontro dos 
números da ASFA, que apresenta a MG e o Síndrome 
de Guillian-Barré como principais patologias motiva-
doras de TPE.

POSTERS Tabela 1 – Percentagem das patologias motivadoras de aférese terapêutica de acordo 
com o procedimento.

Com este trabalho os autores pretendem realçar a utilidade da aférese terapêutica no tratamento multidisciplinar 
de diversas patologias e destacar a importância de uma unidade de aférese na atividade de um Serviço de Imuno-
-hemoterapia e no apoio a diferentes especialidades médicas.
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PO07 - TROCA PLASMÁTICA NAS GLOMERULONEFRITES RAPIDAMENTE 
PROGRESSIVAS ANCA’S POSITIVO

Marco Matias ¹; Rute Preto ¹; Catarina Borges ²; Jorge Tomaz ² 
1 - Centro Hospitalar e Universitario de Coimbra; 2 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: ANCA

A Glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) 
é uma causa de doença renal terminal, com risco de 
vida, frequentemente associada a positividade sé-
rica para o anticorpo anticitoplasma do neutrófilo 
(ANCA). Caracteriza-se por inflamação sistémica das 
artérias de pequeno e médio calibre, especialmente 
nos rins e trato respiratório. A compreensão da sua 
patogénese permite uma abordagem terapêutica mais 
eficaz, nomeadamente através da utilização de tro-
ca plasmática (TP). Segundo a American Society for 
Apheresis, a TP é tratamento de primeira linha (Cate-
goria I) em doentes dependentes de hemodiálise (HD) 
e/ou com hemorragia alveolar difusa (HAD), a reali-
zar diariamente num total de 6 a 9 tratamentos.

Realizou-se a análise dos processos clínicos de doen-
tes com GNRP que efetuaram TP na Unidade de Afé-
rese e Terapia Celular do Serviço de Sangue e Medici-
na Transfusional do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, no período de 2016 a 2019.

Os dados recolhidos foram: idade e sexo dos doentes, 
tipo de GNRP, tipo de anticorpo, apresentação clínica, 
nível sérico da creatinina (SCr), presença ou ausência 
de HAD, tratamento e parâmetros inerentes à TP.

Foram estudados 14 doentes, homens (n=10) e mu-
lheres (n=4), com uma idade média de 69 anos. 

Desta amostra, 8 doentes apresentavam GNRP sem 
HAD e 6 doentes GNRP com HAD. As manifestações 
clínicas mais frequentes foram a astenia, anorexia, 
perda ponderal, febre, náuseas e vómitos. Todos os 
doentes receberam tratamento de indução imunossu-
pressora e TP.

A média de tratamentos de TP/doente foi de 7,7 ses-
sões, foi usado como soluto de substituição albumina 
humana a 5% e/ou plasma humano inativado, com ra-
tio de troca de 1 ou 1,1 volémias plasmáticas.

Na pesquisa por Imunofluorescência Indireta, todos 
os doentes apresentavam positividade para o ANCA 
(10 -padrão perinuclear (p-ANCA) e 4 -padrão cito-
plasmático (c-ANCA)). 

No grupo de doentes com p-ANCA, 8 eram diálise-
-dependentes, 1 era diálise-dependente com HAD e 1 
apresentava apenas HAD. Dos doentes c-ANCA posi-
tivos todos eram diálise-dependentes e apresentavam 
HAD. No grupo p-ANCA positivo, um doente não 
mostrou qualquer melhoria da função renal, tratando-
-se provavelmente de um caso refratário à ciclofosfa-
mida e outro teve como complicação uma leucopenia 
associada ao mesmo fármaco. À data da alta 2 doentes 
p-ANCA+ não dependiam de HD e do grupo c-AN-
CA+ só 1 doente é que teve necessidade de continuar 
em programa de HD. No total de doentes, apenas um 
doente não mostrou diminuição do título de ANCA 
com a TP e imunossupressão.

A TP tem a capacidade de remover fatores patogéni-
cos circulantes, como ANCA’s, citocinas, moleculas de 
adesão, mostrando eficácia no tratamento de vascu-
lites com envolvimento renal e pulmonar. Durante o 
tratamento com TP, o título de anticorpos diminuiu 
na maioria dos doentes.

Após tratamento, os doentes c-ANCA apresentaram 
maior independência de HD. Apesar de na maioria 
dos doentes haver recuperação renal com diminuição 
da SCr, neste estudo não foi possível estabelecer a de-
pendência de HD durante o tratamento de manuten-
ção visto que um doente faleceu e muitos outros foram 
referenciados para o Hospital da área de residência.

POSTERS PO08 - AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PLASMA FRESCO CONGELADO COM 
REDUÇÃO PATOGÉNICA PELO MÉTODO INTERCEPT™, USANDO UM SISTEMA DE 
POOLING

Paula Fortes ¹;  Nadia Dias ¹; Isabel Jacome ¹; Ana Rodrigues ¹; Isabel Lobo ¹ 
1 - Centro de Sangue e da Transplantação de Coimbra (CSTC) - Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP

Palavras-chave: plasma, redução patogénica, amoto-
saleno

O INTERCEPT™ Blood System (IBS) (Cerus) é um 
sistema de inativação patogénica que utiliza amoto-
saleno e luz UVA para inativação de vírus, bactérias, 
protozoários e leucócitos contaminantes em concen-
trados de plaquetas e no plasma para transfusão.  Este 
estudo teve como objetivo avaliar o processo de pro-
dução de plasma tratado pelo IBS, no CSTC, a partir 
de pools de 5 unidades de plasma fresco congelado 
obtidas de sangue total (PFC-ST). Foram testados os 
fatores de coagulação FVIII e Fibrinogénio e avaliado 
o volume, em diferentes fases do processo. As unida-
des de PFC-ST foram obtidas através de um sistema 
top-and-bottom - sistema quádruplo de sacos de co-
lheita de sangue com CPD/SAGM, com filtro para 
concentrados de eritrócitos. Foram utilizados PFC-ST 
de dadores do sexo masculino; a sua descongelação foi 
feita a 37ºC, em banho-maria com tempo e tempera-
tura controlados.

Na formação de pools de 5 unidades de PFC-ST iso-
grupais foi utilizado o Sistema DONOpack Transfer 
bag (Cerus). O conteúdo de cada pool inicial foi dis-
tribuído equitativamente para formar 2 pools intermé-
dios. Foram processados 12 pools iniciais, 4 do grupo 
O e 8 do grupo A, que originaram 24 pools intermé-
dios. Cada saco de pool intermédio foi conectado a 
um dispositivo INTERCEPT para Plasma. Este inclui 
um recipiente com amotosaleno, um saco destinado à 
iluminação, um composto para adsorção do amoto-
saleno residual e três sacos para armazenamento do 
plasma com redução patogénica (PFC-RP). O ilumi-
nador administra uma dose controlada de luz UVA 
ao plasma, como parte do processo de inativação. A 
partir de cada pool intermédio, e após processamento 
pelo IBS, foram obtidas 3 unidades de produto final. 
Na totalidade, utilizando 60 PFC-ST obtiveram-se 72 
unidades de PFC-RP.

Foi comparado o volume de plasma do pool intermé-
dio, antes do processamento com o dispositivo IBS, 
com o volume dos componentes finais obtidos.

Os testes FVIII e Fibrinogénio foram realizados pelo 
Laboratório de Controlo de Qualidade do CSTC. Estes 
parâmetros foram testados antes e logo após o trata-
mento pelo IBS para Plasma. O FVIII foi também tes-
tado no PFC-RP ao fim de 1 mês de armazenamento.

A quantidade de volume retido no dispositivo de pro-
cessamento INTERCEPT foi, em média, 26,8 ± 3,0ml, 
resultando numa taxa de recuperação de 95,9 ± 0,5%. 
O volume das unidades de PFC-RP foi de 207,2 ± 
2,6ml.

Após a inativação, as taxas de preservação mínimas da 
atividade do FVIII e do Fibrinogénio foram, respeti-
vamente, 69,6 e 67,8%, com valores médios de 80,0 e 
77,5%. 
A atividade do FVIII após 1 mês de armazenamento 
esteve compreendida entre 51,8 e 103,0 UI/100ml.

Com este método é possível uma boa produtividade: 
partido de 5 unidades de PFC-ST são obtidas 6 unida-
des de PFC-RP. O volume dos componentes obtidos 
foi sempre superior a 200ml.

Os fatores de coagulação estudados sofreram uma re-
dução moderada. No entanto, as taxas de preservação 
do FVIII e do Fibrinogénio após inativação e a ativi-
dade do FVIII após 1 mês de armazenamento cum-
priram os critérios de qualidade recomendados para 
o PFC-RP.
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PO09 - VALIDAÇÃO DA INACTIVAÇÃO DE POOLS DE PLAQUETAS PELA 
METODOLOGIA INTERCEPT

María Lourdes Fernández-Campa García-Bernardo ¹; Rosa Cristina Simões ¹; Mário Teixeira ¹; Beatriz Caldeira ¹; Joana Moita ¹; 

Sara Simões ¹; Adriana Carvalho ¹; Andreia Proença ¹; Carina Moço ¹; Telma Almeida ¹; Dora Camarada ¹; Catarina Oliveira ¹; Paulo 

César Rodrigues ¹; Helena Coelho ¹; Susana Jerónimo ¹; Joana Marques ¹; Nádia Dias ¹; Isabel Jácome ¹; Tiago Sousa ¹; Fernando H. ¹; 

Paula Galante ¹; Ana Rodrigues ¹; Isabel Lobo ¹ 
1 - Centro de Sangue e Transplantação de Coimbra. Instituto Português do Sangue e Transplantação, Portugal

O Pool de Concentrados Plaquetários com redução 
de patógenos (CPP-RP) é um componente sanguíneo 
para transfusão, preparado a partir da junção de qua-
tro Buffy-coats (BC) isogrupais derivados de Sangue 
Total (ST), submetido a metodologia de RP aprovada 
e validada. O INTERCEPT Blood System (IBS), é um 
sistema de inactivação patogénica baseado no trata-
mento fotoquímico, com amotosaleno e luz UVA, dos 
CPP.  O objectivo do estudo de validação foi a imple-
mentação da tecnologia IBS no Centro de Sangue e 
da Transplantação de Coimbra (CSTC), para a inac-
tivação de CPP. Os processos foram executados de 
acordo com os procedimentos operacionais padrão do 
Banco de Sangue: Processamento das Unidades de ST: 
Centrifugação (Centrífugas Cryofuge 6000i); Separa-
ção (CompoMat G5). Processamento de CPP: Sistema 
TACSI. Plaquetas suspensas em 35% de plasma e 65% 
de solução aditiva (T-PAS+) em média. Inactivação de 
CPP: Kits de processamento INTERCEPT para pla-
quetas, recipientes de armazenamento descartáveis 
de grande volume (LV); Iluminadores de luz UVA: 
INTERCEPT INT 100. Processamento das plaquetas 
suspensas em plasma com solução aditiva neste siste-
ma. As plaquetas fluem através do recipiente do amo-

Durante os 7 dias de armazenamento o pH permaneceu estável, dentro dos valores preconizados pela legislação em 
vigor, bem como um turbilhonamento conforme em todos os productos. Screening Bacteriológico negativo em to-
das as amostras. Os resultados reflectem que os CPP tratadas com IBS cumprem todos os requisitos definidos para 
a validação da tecnologia IBS no CSTC. Este estudo serve como validação do processo de inactivação, de forma 
a satisfazer os requisitos Nacionais e da UE, para a produção de plaquetas inactivadas pelo sistema INTERCEPT, 
preparadas a partir de pools de BC.

tosaleno e para dentro do recipiente de iluminação. A 
fotoactivação é administrada pelo iluminador INTER-
CEPT. O amotosaleno e os produtos livres de ilumina-
ção residuais são reduzidos a níveis baixos através da 
exposição a um Dispositivo de Adsorção de Compos-
tos (CAD), antes da transferência das plaquetas trata-
das para um recipiente de armazenamento e conserva-
ção.  Neste estudo de validação, foram determinados 
vários parâmetros, nomeadamente: Volume, Hemo-
grama (Contagem de Plaquetas, Eritrócitos e Leucóci-
tos residuais), pH e Turbilhonamento, como índice de 
qualidade de plaquetas inactivadas, após o tratamento 
INTERCEPT e durante o período de armazenamento. 
Todos os CPP-RP foram submetidos a Screening Bac-
teriológico. Requisitos para o processamento dos CPP 
no Intercept (Kit LV): Nº plaquetas=2.5–7.0 x1011; 
Volume antes da conexão=300-420 mL; Plasma=32 – 
47 %; RBC/mL=< 4 x 106; Tempo CAD=6-16 Horas. 
Requisitos para validação dos componentes CPP-RP: 
Volume> 40mL/60x109 plaq.; Nº plaquetas≥ 200x109/
unidade; Leuc. Residuais< 1x106/unidade; pH> 6.4; 
Screening Bacteriológico Negativo. Foram estudadas 
31 CPP-RP.
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PO10 - POOL DE PLAQUETAS CONTAMINADO COM PROPIONIBACTERIUM ACNES: 
CASO CLÍNICO.

 Inês Machado ¹; Rita Oliveira ²; Joana Cruz ¹; Mariana Ramalho ¹; Sofia Teixeira ¹; Cristina Neves ¹; Carmo Koch ¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de São João; 2 - Centro Hospitalar do Porto

Administração de pool de plaquetas com posterior re-
sultado reactivo ao 7º dia do controlo bacteriológico 
de rotina. Na impossibilidade de reinocular o com-
ponente reactivo para culturas de confirmação foram 
inoculados os componentes associados com confir-
mação do resultado num dos concentrados de glóbu-
los rubros. Exames culturais  foram positivos para o 
bacilo Gram-positivo, Propionibacterium acnes.

PCCL, sexo feminino, 48 anos, internada para trata-
mento de leucemia aguda mielóide inaugural.

Ao longo do internamento, manteve síndrome febril 
com foco pulmonar, documentado com tomografia 
computadorizada a 6/2/2018. A antibioterapia empí-
rica foi combinada com voriconazol a 9/2/2018 por 
padrão imagiológico sugestivo de agente fúngico. Sus-
pendeu o mesmo a 3/4/2018, após cumprimento de 7 
semanas de tratamento, por toxicidade hepática e já 
em fase de resolução clínica das queixas respiratórias 
e sem confirmação histológica da infeção fúngica. Iso-
lamento dos microorganismos Enterobacter cloacae e 
Klebsiella peneumoniae no exame bactériológico do 
cateter venoso central com sensibilidade para ertape-
nem, com início de respectiva terapêutica dirigida a 
4/3/2018.

Ao longo do internamento cumpriu os seguintes ci-
clos de antibioterapia: 6 dias de azitromicina, 9 dias de 
piperacilina e tazobactam, 14 dias de vancomicina, 12 
dias de linezolide, 9 dias de daptomicina e 40 dias de 
imipenem.

Aquando da administração do pool de plaquetas que 
viria a apresentar um resultado positivo no exame cul-
tural para o bacilo Gram positivo, Propionibacterium 

acnes - reactivo ao 7º dia do controlo bacteriológico e 
na impossibilidade de reinocular o componente reac-
tivo foi feita a confirmação nos componentes associa-
dos, com resultado reativo num dos concentrados de 
glóbulos rubros, com isolamento do mesmo agente - a 
doente encontrava-se sob antibioterapia de largo es-
pectro (9 dias cumpridos de imipenem e 11 dias de 
vancomicina). Estando, assim, cumprida cobertura 
antibiótica para o microorganismo identificado e sem 
necessidade de alterações terapêuticas. A vigilância foi 
mantida mas sem registo de alterações significativas 
da situação clínica.

A doente teve alta orientada para consulta externa de 
hematologia, após 52 dias de internamento, em recu-
peração hematológica, clinicamente bem, sem quei-
xas, parâmetros inflamatórios em decrescendo e sem 
isolamentos em exame cultural.
 
Propionibacterium acnes é uma bactéria anaeróbia 
Gram-positiva amplamente encontrada no microbio-
ta da pele e, com referência ao agente, podemos estar 
perante uma contaminação da colheita. As contami-
nações das colheitas são um importante critério de 
qualidade e podem ser eficazmente reduzidas através 
do cumprimento rigoroso das regras de higiene e pe-
las boas práticas de colheita e manipulação de compo-
nentes sanguíneos.

Um adequado registo e informação dos eventos rela-
cionados com a medicina transfusional, permite uma 
melhor identificação das suas causas, adequação das 
formas de aturar, de modo a corrigir e prevenir even-
tos adversos, tendo como objectivo final a maior segu-
rança e protecção do dador e do doente.
gravidez 
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PO11 - ANÁLISE DOS MOTIVOS DE SUSPENSÃO E ELIMINAÇÃO DAS DÁDIVAS DE 
SANGUE TOTAL REALIZADAS EM 6 MESES NO BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL 
DE BRAGA

Mariana Benita Afonso ¹; Raquel Almeida Dias ¹; Joana Cabral ¹; Ana Paula Barbosa ¹; António Marques ¹ 
1 - Serviço de Imunohemoterapia, Hospital de Braga

A avaliação dos motivos de suspensão e eliminação 
das dádivas de sangue é um exercício importante para 
a caracterização da população de dadores de uma ins-
tituição. 

O investimento e melhoria tecnológica nas análi-
ses pós dádiva, particularmente os testes de biologia 
molecular, revolucionaram a segurança da medici-
na transfusional. No entanto, uma entrevista clínica 
completa e assertiva continua a ser o primeiro passo 
para assegurar a proteção do dador e do receptor de 
componentes sanguíneos. É importante ressalvar que 
a suspensão de um dador, mesmo sendo temporária, 
pode causar frustração e diminui drasticamente a pro-
babilidade deste se tornar um dador regular, havendo, 
inclusive, a possibilidade de nunca mais recorrer a um 
Banco de Sangue.

O objectivo deste trabalho foi esclarecer quais os mo-
tivos de suspensão/eliminação mais frequentes no 
Banco de Sangue do Hospital de Braga e atualizar os 
critérios de suspensão e eliminação descritos na plata-
forma SIBAS (Sistema Informático de Banco de San-
gue). Com isto, pretendeu-se identificar de que forma 
podemos melhorar a qualidade da informação presta-
da aos dadores.

Através dos consentimentos informados de dadores, 
selecionamos a nossa população, que inclui todos os 
dadores classificados como “Não Aptos”de 01/12/2018 
a 31/05/2019. Pela consulta do SIBAS, utilizado em 
vários hospitais nacionais, recolhemos os seguintes 
dados: idade, género, texto livre que descreve motivo 
da suspensão/eliminação e respetiva categorização do 
motivo de suspensão/eliminação dentro dos parâme-

tros já inseridos na plataforma.

Após análise dos dados, identificamos que a causa 
mais frequente de suspensão de dádiva é a “Hemo-
globina não compatível com a dádiva”. Curiosamen-
te, verifica-se que a segunda causa mais frequente de 
suspensão de dádiva corresponde a uma série de cir-
cunstâncias que se inserem na categoria “Outros”. Este 
último separador engloba todas as situações que não 
se incluem noutros parâmetros da plataforma SIBAS 
e, na nossa opinião, seria importante categorizar dife-
rentes situações que não se encontravam enumeradas 
nos critérios pré-definidos do SIBAS. As novas cate-
gorias que propomos englobam, entre outras, “Novo 
parceiro sexual há menos de 6 meses”, “Feridas/so-
lução de continuidade de pele e mucosas”, “Doenças 
autoimunes”, “Amamentação”, “Choque anafilático” ou 
“Análises/estudo em curso”. 

Este trabalho permitiu uma análise das suspensões/
eliminações do nosso Serviço, e apesar do curto pe-
ríodo de tempo avaliado, foi possível propor uma 
melhoria do programa informático, introduzindo 
novos itens que permitem agrupar vários motivos de 
suspensão, facilitando futuras análises e optimizando 
a informação disponível. A suspensão/eliminação da 
dádiva é, muitas vezes, uma desilusão e um defraudar 
de expectativas. Por isso, é fundamental que estes da-
dores entendam o motivo da interrupção das dádivas, 
para que compreendam que a sua vinda ao Banco de 
Sangue não foi em vão pois é com o constante con-
tributo deles que continuamos a melhorar os folhetos 
informativos disponibilizados à população e, inevita-
velmente, o serviço prestado aos nossos doentes que 
dependem da dádiva altruísta e segura do seu sangue.

POSTERS PO12 - FLEBOTOMIAS TERAPÊUTICAS NO HOSPITAL DE BRAGA DESDE 2015-2017

Raquel Almeida-Dias ¹; Beatriz Couto ²; Anabela Correia ¹; António Marques ¹ 
1 - Serviço de Imuno–Hemoterapia, Hospital de Braga; 2 - Mestrado Integrado em Medicina, Escola de Medicina, Universidade do Minho

Palavras-chave: Flebotomia terapêutica, Dádiva, So-
brecarga de ferro

A Sobrecarga de Ferro, a Porfiria Cutânea Tarda e a 
Poliglobulia são patologias cujo tratamento, na maio-
ria dos casos, implica a realização de Flebotomias Te-
rapêuticas em regime de Hospital de Dia. Foi nosso 
objetivo caracterizar esta população.

Consultamos os processos dos doentes a realizar 
Sangria entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017 e 
avaliamos as seguintes variáveis: idade; sexo; natura-
lidade; comorbilidades; regime terapêutico atual; tipo 
de sobrecarga e mutação correspondente; ferritina ao 
diagnóstico; causa de poliglobulia. Estes dados foram 
analisados através de estatística descritiva e analítica, 
utilizando o Statistical Package of the Social Science.

A nossa amostra consistiu em 130 doentes com Sobre-
carga de Ferro, 39 com Porfiria Cutânea Tarda e 8 com 
Poliglobulia. Os indivíduos com Sobrecarga de Ferro 

foram categorizados em Hemocromatose (33), Sobre-
carga de Ferro Não Hemocromatose (65) e Sobrecarga 
de Ferro Secundária (25). Verificou-se que existe uma 
correlação positiva entre a Hemocromatose e o valor 
inicial de Ferritina, mais propriamente entre a muta-
ção homozigótica C282Y/C282Y. A disparidade entre 
critérios para iniciar a terapêutica e a periocidade das 
sangrias não nos permite tirar mais elações sobre os 
dados colhidos. No entanto, foi-nos possível identi-
ficar 66 candidatos à dádiva de sangue, potenciando 
desta forma a utilização de hemoderivados.

Com este trabalho valorizamos a importância de exis-
tirem algoritmos de avaliação e tratamento deste gru-
po de doentes, bem como a sua possível orientação 
para o Banco de Sangue.
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PO13 - AVALIAÇÃO DO PERFIL DE DADOR DE SANGUE E CAUSAS DE SUSPENSÃO 
NA ÚLTIMA DÉCADA NO SERVIÇO DE IMUNO-HEMOTERAPIA DO IPO-PORTO

Diogo Soares ¹; José Alves ¹; Ricardo Pinto ¹; Catarina Carvalho ¹; Teresa Ramalhão ¹; Maria João Milheiro ¹; Luisa Lopes Dos Santos ¹ 
1 - Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE

Palavras-chave: Dádiva de sangue, Motivos de sus-
pensão

Introdução: A dádiva de sangue é actualmente o úni-
co método disponível para a obtenção de componen-
tes sanguíneos, essenciais no âmbito da oncologia, 
para a optimização de doentes para tratamentos de 
quimioterapia ou radioterapia, procedimentos invasi-
vos ou cirúrgicos, ou como suporte no decurso natu-
ral da doença. A segurança deste procedimento é ma-
ximizada mediante a realização de avaliação médica 
pré dádiva, sendo garantida a qualidade dos produtos 
através da correta selecção de dadores.Por este moti-
vo, a actualização e adequação constante dos critérios 
de suspensão desempenham um papel crucial no âm-
bito transfusional.

Objetivo: Análise da evolução do número de dado-
res inscritos por género e faixa etária e das principais 
causas de suspensão no IPO do Porto nos últimos 10 
anos.

Material e Métodos: Estudo retrospectivo e descritivo 
das inscrições para dádiva e dos motivos de suspensão 
de dadores de sangue e componentes de janeiro 2009 
a dezembro 2018. A obtenção dos dados foi realiza-
da com recurso ao programa SIBAS® e o tratamento 
e consequente análise, foram realizados no programa 
Excel®. Definiram-se para avaliação as 6 causas de sus-
pensão mais comuns do ano 2018.

Resultados: No período em análise foram realizadas 
110361 inscrições para dádiva de sangue e componen-
tes: 49% do sexo feminino e 51% do sexo masculino. 

A sua distribuição por faixas etárias e género está pre-
sente na tabela 1. Quanto ao número de suspensões, 
ocorreu uma diminuição da sua percentagem em re-
lação ao total de inscrições, de acordo com a tabela 
2. No que diz respeito aos motivos de suspensão, fo-
ram registadas 23702 situações, sendo que a “Hb não 
compatível com a dádiva” manteve-se todos os anos 
como a principal causa de suspensão e causas como 
“Mudança de parceiro sexual há menos de 6 meses” 
e a “Estadia em região com alerta de risco infeccioso” 
foram os que verificaram o maior aumento do número 
de registos (ver tabela 3 e 4).

Conclusão: Tendo em conta os dados obtidos, é pos-
sível constatar que o número de inscrições para dá-
diva de sangue no IPO-Porto aumentou nos últimos 
10 anos, principalmente na faixa etária mais jovens, 
fruto das várias campanhas de sensibilização desen-
volvidas pelo Serviço dirigidas a este público-alvo. A 
suspensão de dadores por “Hb não compatível com 
a dádiva” foi sempre ao longo dos anos a causa mais 
comum, variando entre 33% e 50% do total de suspen-
sões. Causas como “Mudança de parceiro sexual há 
menos de 6 meses” e a “Estadia em região com aler-
ta de risco infeccioso”, tiveram o maior aumento do 
número de registos, podendo estar relacionados com 
comportamentos mais prevalentes na população mais 
jovem. Ao longo dos primeiros 5 anos de avaliação, 
verificou-se uma diminuição significativa na propor-
ção de dadores suspensos relativamente ao número de 
inscrições, com estabilização no restante período do 
estudo, o que pode revelar uma maior conscienciali-
zação da população no que se refere aos critérios de 
selecção para a dádiva.
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PO14 - LEUCOCITOSE ASSINTOMÁTICA EM DADORES DE SANGUE

Catarina Guedes ¹; João David Pereira ¹; Ana Esesumaga ¹; Fernanda Alves ¹; Rámon Salvado ¹; Jorge Tomaz ¹

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Leucocitose; Dadores de Sangue; 
Neutrofilia

OBJETIVOS
A transfusão de componentes sanguíneos acarreta 
riscos e por este motivo todo o processo associado à 
dádiva tem um conjunto de normas de segurança im-
postas até a aprovação do produto para utilização. O 
primeiro nível de segurança transfusional começa na 
consulta para identificação de dadores em grupos de 
risco. No entanto, outras medidas estão disponíveis, 
nomeadamente a execução de hemograma no contex-
to da dádiva e eventual identificação de leucocitose 
em dadores assintomáticos. A leucocitose constitui 
um critério de exclusão no nosso centro, quando há 
um aumento na contagem de leucócitos superior a 
12,0×109/litro. Dentro deste grupo, as que se devem 
a um aumento na contagem absoluta de neutrófilos 
comumente acompanham infeção/inflamação, mas 
também podem ser devidas a stress físico, tabagismo 
ou certos medicamentos. É o objetivo deste trabalho 
avaliar a frequência e tipo de leucocitose em dádivas 
de sangue no Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra entre o período de Julho 2017 e Março 2019, 
em dadores assintomáticos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados foram obtidos através do programa infor-
mático de gestão de bancos de sangue, SIBAS®.
Os hemogramas foram processados em analisador he-
matológico Cell-Dyn Sapphire® (Abbott Diagnostics, 
USA).
O tratamento dos dados foi realizado nos programas 
Microsoft ® Excel 15.32 e JASP 0.9.2.

RESULTADOS
Durante este período foram realizadas 23809 colheitas 
de sangue total, 10785 de dadores do género feminino 
(45,3%) e 13024 do género masculino (54,7%), para 

uma média de idade total de 41,96 anos (18-66 anos).
Verificou-se a existência de leucócitos entre 12,1x109 
a 25x109 leucócitos/L em 261 dádivas (1,1%), cor-
respondentes a 243 (52,87%) do género feminino e 
47,13% do género masculino). Verificaram-se leuco-
citoses repetidas em 17 dadores (8 mulheres e 9 ho-
mens) perfazendo 35 colheitas.
Do total de dádivas com leucocitose 75,1% apresen-
tavam neutrofilia (neutrófilos>7,7x109/L), e 24,52% 
apresentavam linfocitose (linfócitos >4x109/L).
Todos estes dadores foram encaminhados para o mé-
dico assistente, sendo que dois dadores foram encami-
nhados para consulta de Hematologia, um por linfoci-
tose mantida outro por trombocitose associada.
Dos dadores com leucocitoses repetidas apenas 3 ti-
nham no seu histórico registo de causas prováveis 
para estes valores (tabagismo, exercício físico vigoroso 
antes da dádiva, atopia).
Não foi encontrada qualquer relação estatisticamente 
significativa entre a leucocitose na dádiva e a época do 
ano, no entanto foi encontrada uma correlação com o 
género do dador (p< 0,05).

CONCLUSÃO
Dos dados obtidos podemos constatar que a maioria 
se refere a episódios únicos, com um predomínio de 
neutrófilos, fazendo-nos pensar em causas infeciosas/
inflamatórias, ainda sem sintomatologia no momento 
da dádiva, ou sintomatologia desvalorizada pelo da-
dor.
Em relação aos dadores com leucocitoses repetidas, a 
maioria são casos intermitentes, não sendo possível, 
na sua grande parte, identificar uma etiologia.
Conclui-se assim que é necessária uma avaliação mais 
cuidada dos dadores que apresentam antecedentes de 
leucocitose, no sentido de identificar potenciais efeitos 
causadores e tentar minimiza-los em dádivas futuras, 
reduzindo desta maneira a inutilização de colheitas 
destes dadores, e a prevenção de situações de doença. 

POSTERS PO16 - REAÇÕES ADVERSAS NA DÁDIVA DE SANGUE NO CHTV ENTRE 2011 E 2018

Filipa Martins Pereira ¹; Ana Palmira Amaral ¹; Arnaldo Brito ¹; Filipe Lobo ¹; Manuela Santos ¹; Dulce Pina ¹; Marina Costa ¹ 
1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Palavras-chave: Reacção adversa, Dádiva de sangue

A dádiva de sangue é considerada um procedimen-
to seguro, mas reações adversas (RA) podem ocorrer. 
Estas podem ser imediatas ou tardias, e o seu conhe-
cimento pode ficar dependente da comunicação do 
dador ao serviço. Estas reações podem levar o dador 
a desistir da dádiva, podendo ser evitadas por equipas 
atentas e motivadas. Pretendemos conhecer a incidên-
cia de RA no nosso centro e o perfil desses dadores.

Estudo retrospetivo entre janeiro de 2011 e dezembro 
de 2018, incluindo todos os dadores aptos em consulta 
médica para a dádiva. Foram colhidos dados referen-
tes às RA e ao dador por consulta dos registos.

Durante os 8 anos de estudo foram efetuadas 28859 
dádivas, ocorreram 107 RA com uma incidência de 
3,7 casos por 1000 dádivas. A idade mediana dos da-
dores que apresentaram RA foi de 31 anos, ocorreram 
principalmente no sexo masculino (53,3%) e em da-
dores de primeira vez (48,6%). Os sintomas e sinais 
apresentados foram palidez cutânea (92,5%), sensação 
de mal-estar (67,3%), hipersudorese (55,1%), tontu-
ras (30,8%), perda de consciência (12,1%), todas com 
duração inferior a 1 minuto, convulsões (5,6%), náu-
seas (5,6%) e vómitos (2,8%). Quanto ao tipo de RA 
foram classificadas como reação vaso-vagal (91,6%), 
crise convulsiva (5,6%), hipovolemia (1,9%) e crise 
de ansiedade (0,9%). Na maioria dos casos (61,7%) os 
dadores recuperaram do episódio com medidas pos-
turais e hidratação oral, 29,9% necessitaram de fluido-
terapia endovenosa, os restantes recuperam com posi-
ção de Trendelemburg. A maioria das RA foi imediata 
(97,2%), sendo que destas 32,7% ocorreram durante a 
dádiva e 67,3% ocorreram no final.  Todas foram não 
graves e 30,8% cumpriam critérios de notificação. Em 

4,7% das RA os dadores foram encaminhados para 
serviço de urgência, tendo alta em menos de 24 horas. 
Relativamente à imputabilidade considerou-se prová-
vel em 68,2%, previsível/provável em 2,8%, possível 
em 24,3% e demonstrada em 4,7%. Após a RA 3,7% 
dos dadores foram eliminados, 1,9% foram aconselha-
dos a não voltar a doar, 37,4% permanecem dadores 
no serviço e 57,0% não voltaram a doar sangue no 
serviço. 

Verificamos que dadores com menor número de dá-
divas anteriores, têm uma probabilidade significativa-
mente menor de regressarem ao serviço e que dadores 
com tensão arterial diastólica (TAD) pré-dádiva mais 
baixa, apresentam RA mais difíceis de reverter.

Como descrito na literatura, a nossa população de da-
dores com RA é jovem, composta principalmente por 
dadores de primeira vez. Por se verificar uma maior 
desistência destes dadores, devemos estar atentos a 
esta população, tornar a experiência agradável, mini-
mizando o número de RA e motivá-los a permanecer 
dadores. Neste sentido, devemos dedicar tempo ao da-
dor esclarecendo as suas dúvidas e receios após a RA, 
colocá-lo em contacto com dadores frequentes, cha-
má-lo para nova dádiva e acompanhá-lo com maior 
proximidade neste processo. 

Atendendo aos nossos achados, poderá ter interesse 
realizar um estudo para clarificar um possível papel 
preditor da TAD nas RA e sua terapêutica. 

De realçar, que para uma baixa incidência de RA o 
trabalho de uma equipa de enfermagem motivada e 
atenta aos dadores é fundamental, visto serem os pro-
fissionais mais próximos do dador durante a dádiva. 
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PO17 - IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DO NBM-200 (ORSENSE) NA QUALIDADE DOS 
CONCENTRADOS ERITROCITÁRIOS

Filipe Santos ¹; Anália Câmara ¹; Raquel Martins ¹; Filipa Pereira ¹; Ana Silva ¹; Paula Rego ¹; Julio Carvalho ¹; Cristina Fraga ¹

1 - Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER

Palavras-chave: Hemoglobina, Concentrado eritroci-
tário, Triagem, Qualidade

Apesar do elevado grau de correlação anunciado pelo 
fabricante, o resultado obtido pelo nosso serviço du-
rante a validação da utilização do equipamento NBM-
200 para a determinação da hemoglobina não foi con-
cordante, ficando abaixo do espectável. Este estudo 
visa identificar o impacto real na qualidade do pro-
duto final (concentrado eritrocitário desleucocitado, 
com remoção de camada leuco-plaquetária, em solu-
ção aditiva) pela utilização de dispositivo não invasi-
vo para medição da hemoglobina do dador (Orsense 
NBM-200), na triagem pré-dadiva. 

Durante os anos de 2016, 2017 e 2018 foi avaliado o 
conteúdo total de hemoglobina de todas as unidades 
de concentrado eritrocitário produzidas a partir de 
colheitas a dadores que, no hemograma, apresenta-
vam valor de hemoglobina inferior a 12,5g/dL. Todas 
as unidades com conteúdo total de hemoglobina in-
ferior a 40g foram consideradas não conformes. Foi 
efectuado tratamento estatístico para determinar o 
grau de inconformidade atribuível à utilização deste 

dispositivo na triagem pré-dadiva.
Durante o periodo do estudo, foram produzidos 6771 
concentrados eritrocitários. Destes, 177 (2,61%)  fo-
ram submetidos a controlo de qualidade por hemo-
globina do dador inferior a 12,5g/dL. Cerca de metade 
(49,7%) resultaram em concentrados com valor de 
hemoglobina total inferior a 40g. Não se observaram 
diferenças nos resultados quando analisados por ano 
civil. A expressão da não conformidade, no universo 
do total de concentrados eritrocitários produzidos, foi 
de 1,3% (1,18% em 2016, 1,37% em 2017 e 1,34% em 
2018).

Apesar de 88 não conformes em 177 CE controla-
dos, o valor encontrado para a não conformidade to-
tal (1,3%) não justifica o abandono da utilização do 
NBM-200. O controlo estatístico do processo, imple-
mentado no serviço, não demonstra desvios que im-
pliquem acção correctiva nesse sentido. A utilização 
de um dispositivo e respectivo procedimento não in-
vasivo, representa uma diminuição do risco e aumen-
to do nível de conforto do dador.

POSTERS PO18 - DADORES DE CUP NO BANCO DE SANGUE SÃO JOÃO

Diana Cibele ¹; Beatriz Lima Pinto ¹; Luciana Ricca Gonçalves ¹; Maria Do Carmo Koch ¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário São João

Caracterização dos dadores de Concentrado Unitá-
rio de Plaquetas (CUP) do Banco de Sangue São João 
(Porto, Portugal), de forma a otimizar estratégias de 
promoção da dádiva de plaquetas.

Foi realizada uma análise retrospetiva de dadores de 
CUP no período entre Janeiro de 2016 e Dezembro 
de 2018, tendo sido avaliados: sexo, idade, grupo san-
guíneo, código postal, medicação crónica, número de 
dádivas de CUP, eventual dádiva de sangue total (ST) 
posterior e número de suspensões.

Dos 496 dadores de CUP, a maioria é do sexo mas-
culino (65%) e a mediana de idades situa-se nos 40,5 
anos (min. 18, máx. 66). Os grupos sanguíneos mais 
frequentes, nestes dadores, são ARh+ (37,3%) e ORh+ 
(32,8%). Os concelhos com maior percentagem de da-
dores de CUP são Maia (15,6%), Gondomar (14,1%) 
e Valongo (13,9%); 9,2% dos dadores de CUP residem 
no concelho do Porto. A maioria dos dadores não faz 
medicação cronicamente (68,2%). Neste intervalo de 
tempo, a mediana de dádivas, por dador, foi de 4 (AIQ 
7) e 68,2% dos dadores voltaram a doar ST. Na con-
sulta médica prévia a cada dádiva, 71,6% dos dadores 
foram sempre dados como aptos. 

Verificou-se uma correlação estatisticamente signifi-
cativa mas muito fraca entre uma maior idade e um 
maior número de dádivas de CUP (r=0.218, p<0.001). 
Não se verificou uma associação estatisticamente sig-
nificativa entre o sexo do dador e o número de dádi-

vas, nem entre a idade do dador e a eventual dádiva 
de ST após dádiva de CUP. A mediana do número de 
dádivas em dadores com medicação crónica foi supe-
rior (5, AIQ 7) à dos sem medicação habitual (3, AIQ 
8). Não se verificou uma associação entre o número de 
dádivas de CUP e a proximidade geográfica ao Banco 
de Sangue ou uma correlação entre a idade e o número 
de suspensões.

No período em estudo, 120 destes dadores (25,5%) 
efetuaram mais de 8 dádivas. Neste grupo, a média 
de idades é superior (43,77; DP 9,8) e a mediana do 
número de dádivas é de 13 (AIQ 6). A distribuição 
entre sexos e a percentagem daqueles com medicação 
crónica é muito semelhante, assim como o número de 
suspensões. Uma maior percentagem destes dadores 
(40,8%) não voltou a doar ST. 

Importa salientar que 6,2% (n=29) dos dadores não 
voltaram a doar neste Banco de Sangue após a sua pri-
meira dádiva de CUP. 

As estratégias de promoção da dádiva de CUP devem 
evidenciar a sua importância para a instituição, indo 
ao encontro das expectativas de dadores em idade la-
boral, residentes em concelhos limítrofes a este Banco 
de Sangue. A mensagem transmitida a potenciais da-
dores deve transparecer a possibilidade de uma dádiva 
mais regular e com agendamento prévio, enquadrada 
no seu quotidiano.
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PO19 - ESTUDO DAS UNIDADES DE SANGUE TOTAL HIPERLIPÉMICAS DE DADORES 
BENÉVOLOS NO CENTRO DE SANGUE E TRANSPLANTAÇÃO DE COIMBRA NO ANO 2017

Tiago Sousa ¹; Jose Alipio Rodrigues ¹; Adriana Carvalho ¹; Andreia Proença ¹; Sara Simões ¹; Joana Moita ¹; Carina Moço ¹; Joana 

Marques ¹; Telma Antunes ¹; Dora Camarada ¹; Catarina Oliveira ¹; Paulo Rodrigues ¹; Helena Coelho ¹; Rosa Simões ¹; Susana 

Jerónimo ¹; Mário Teixeira ¹; Nádia Dias ¹; Isabel Jácome ¹; Paula Maio ¹; Luis Silva ¹; Rita Correia ¹; Sandra Coelho ¹; Fernando 

Henggeler ¹; Anabela Metello ¹; Rosa Silva ¹; Joaquim Ferreira ¹; Paula Galante ¹; María Lourdes García-Bernardo ¹; Isabel Lobo ¹

1 - Instituto Português do Sangue e Transplantação, I.P

Palavras-chave: Dadiva, Hiperlipémia, Inutilização

As Normas Europeias recomendam a não utilização 
de componentes sanguíneos provenientes de colheitas 
hiperlipémicas. Esta preocupação advém de motivos 
epidemiológicos, técnico-analíticos e económicos. 
Hiperlipémia é a concentração elevada de lípidos no 
soro/plasma do sangue, sendo consequência de múl-
tiplos fatores, nomeadamente patologias que produ-
zem hiperlipémia, medicação, estilos de vida e dieta 
inadequados ou à colheita logo após uma refeição 
abundante.A hiperlipémia interfere com as tecnolo-
gias de rastreio e diagnóstico que garantem a segu-
rança transfusional. Inclusivamente, está associada 
a algumas alterações dos componentes sanguíneos, 
tais como aumento da hemólise dos concentrados de 
Eritrócitos durante o armazenamento, decorrente de 
alterações membranares, dificuldade na visualização 
do turbilhonamento dos concentrados de Plaque-
tas e aumento da ativação plaquetar. Como objetivo, 
pretendemos analisar a frequência de inutilização de 
componentes sanguíneos de dádivas do CSTC por hi-
perlipidémia durante o ano 2017 e caracterização fí-
sica dos respetivos dadores. Através de um estudo re-
trospetivo dos dados provenientes da aplicação ASIS 

 Tabela1: Distribuição mensal da inutilização por hiperlipémia

Os resultados obtidos são concordantes com o descrito noutros estudos internacionais.  O número de dádivas de 
sangue hiperlipémicas (5,56%) encontra-se dentro do espectável (estão descritas taxas de inutilização entre os 
0,31% e os 13%), ocorre principalmente no período da tarde e provêm de homens de meia idade e com um IMC 
elevado.
Estes fatos vêm evidenciar o cuidado necessário no timing e no tipo de alimentação pré dádiva e a necessidade de 
promover hábitos de alimentação saudáveis nos nossos dadores, de forma a reduzir a incidência de hiperlipémia e 
a consequente inutilização de componentes sanguíneos.

(Aplicação de um Sistema de Informação a Serviços 
de Sangue), visou-se estimar a frequência de dádivas 
com inutilização por hiperlipémia e correlação com 
os dados da colheita (data e hora) e com parâmetros 
registados no exame objetivo dos dadores respetivos, 
que incluem género, faixa etária, altura e peso. Para a 
análise estatística foi usado o Teste do Qui-quadrado 
no SPSS. Os resultados demonstram uma taxa de inu-
tilização de componentes sanguíneos de dádivas hi-
perlipémicas de 5,56% (n=2820) no total de 50720 das 
colheitas de 2017, sendo que, ajustando às colheitas do 
período da manhã (n=26319) e da tarde (n=22135), 
obtemos 2,10% (n=554) e 9,29% (n=2226), respetiva-
mente, sendo as inutilizações no período da tarde sig-
nificativamente superiores (p<0.001). Como se pode 
observar na tabela 1, a frequência de inutilizações por 
hiperlipémia relativamente ao número de colheitas 
mensal é superior nos meses de julho, agosto, setem-
bro e outubro, havendo também uma associação sig-
nificativa (p<0.001) entre os meses e taxa de inutiliza-
ção de hiperlipémicos. No estudo efetuado, as dádivas 
hiperlipémicas provêm sobretudo de dadores do sexo 
masculino (52%), com idade média de 46 anos e aci-
ma do peso normal em 74,6% (IMC) dos casos.
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PO20 - REAÇÕES ADVERSAS EM DADORES DE SANGUE TOTAL E COMPONENTES 
POR AFÉRESE NO SERVIÇO DE IMUNO-HEMOTERAPIA DO HOSPITAL DE SÃO JOSÉ 
(CHULC) NOS ÚLTIMOS 4 ANOS

Rita Bernardino ¹; Romeu Dutra ¹; Maria Dias ¹ 
1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Hospital de São José

As reações adversas à dádiva de sangue são ocorrên-
cias indesejáveis e não pretendidas associadas à co-
lheita de sangue total ou de componentes por aférese. 
Podem ocorrer durante a dádiva ou no período pós 
dádiva (imediato ou tardio). Podem ser locais ou sis-
témicas. As locais são causadas diretamente pela in-
serção da agulha e podem causar hematomas, punção 
arterial, hemorragia retardada após dádiva, lesão do 
nervo mediano, tromboflebite, TVP, fístula arterio-
-venosa, síndrome compartimental e  pseudoaneuris-
ma da artéria braquial. As reações sistémicas incluem 
reação vasovagal, com ou sem perda de consciência e 
hipovolemia. Podem ainda ocorrer reações alérgicas 
locais ou anafiláticas.  Nas dádivas de componentes 
por aférese pode ocorrer reação ao citrato (que induz 
hipocalcemia, causando hiperatividade neuromuscu-
lar); hemólise e embolia gasosa.  Em casos raros po-
dem ocorrer outras complicações sistémicas graves, 
como EAM, paragem cardíaca, AIT, AVC ou morte.  
Quanto à gravidade, podem ser leves, moderadas ou 
graves. O objetivo deste trabalho é apresentar os dados 
das reações adversas em dadores do SIH do Hospital 
de S. José nos últimos 4 anos (de 2015 a 2018).
Materiais e Métodos:

Estudo dos processos dos dadores de Sangue Total 
ou de Plaquetaférese do SIH do Hospital de S. José de 
2015 a 2018. 

Resultados:  Durante os 4 anos do estudo, verificaram-
-se os seguintes resultados:

Ocorreram no total 99 reações adversas: 55,6 % em 
mulheres e 44,4% em homens. 
98% das reações foram em dádivas de sangue total e 
2% em dádivas de plaquetaférese. 
30% das reações ocorreram na primeira dádiva e 70% 
em dádivas subsequentes.

No que respeita à idade, 45,5% das pessoas que tive-
ram reações tinham idades compreendidas entre 18 
e 32 anos.  Em relação à hemoglobina (Hb) nas mu-
lheres, verificamos que 28,3% das reações ocorreram 
com valores de Hb compreendidos entre 12,5-13,5 g/
dL; 16,2% com valores entre 13,5-14,5 g/dL e 9,1% 
com valores entre 14,5-15,5 g/dL. No caso dos ho-
mens, 13,1% ocorrem com valores entre 13,5-14,5g/
dL; 11,1% com valores entre 14,5-15,5 g/dL e 13,1 % 
com valores entre 15,5-16,5 g/dL.  Quanto à gravida-
de, 81,8% das reações foram leves; 15,2% moderadas e 
3% graves.  As reações mais comuns são as vaso vagais 
leves, sendo que os sintomas mais frequentes são pali-
dez, mal-estar geral, suores frios, lipotimia e náuseas.

Conclusão: As reações adversas são mais frequentes 
em dádivas subsequentes em pessoas jovens e em mu-
lheres. Dentro do género feminino, são mais frequen-
tes quando os valores de Hb se encontram entre 12,5-
13,5 g/dL.  Em 4 anos de estudo houve 2 reações em 
dádivas de plaquetaférese. 

A prevalência de reações adversas não é alta. No en-
tanto, para minimizá-las ainda mais, sugere-se refor-
çar a atenção e aconselhamento a cada dador, com as 
seguintes medidas: 

• Oferecer bebidas antes e após a dádiva para reduzir 
o risco de reações vaso vagais;
• Aplicar pressão na zona da venopunção e, se neces-
sário, uma ligadura elástica se se estiver a desenvolver 
um hematoma;
• Aconselhar o dador sobre hemorragia secundária, 
descanso e trabalho após a dádiva;
• Assegurar que o dador se sente completamente bem 
antes de deixar a sessão da dádiva. 
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PO21 - CÉLULAS RESIDUAIS EM UNIDADES DE PLASMA FRESCO

Miguel Carneiro ¹; Eduarda Valente ¹; Anabela Martins ¹; Andreia Reis ¹; Carla Ferreira ¹; Francisco Dias ¹; Elisabete Machado ¹; 

Elisabete Santos ¹; Margarida Couto ¹; Monica Pereira ¹; Raquel Moreira ¹; Rute Araujo ¹; Susana Imperadeiro ¹; Marika Bini Antunes ¹; 

Margarida Amil ¹

1 - Centro Hospitalar e Universitário do Porto

Palavras-chave: Plasma Fresco Congelado, Conta-
gem Células Residuais

Introdução: Desde 2016 que se encontra validado e 
implementado na nossa Instituição um programa 
de Controlo de Qualidade (CQ) para Plasma Fresco 
Congelado (PFC), no contexto do Programa Estraté-
gico Nacional de Fracionamento de Plasma Humano, 
da responsabilidade do Instituto Português do Sangue 
e Transplantação (IPST) e iniciado em 2015. Os crité-
rios definidos neste programa obedecem aos requisi-
tos da European Pharmacopea (EP) e do Decreto-Lei 
nº 185/2015 de 2 de Setembro, seguindo as recomen-
dações do Conselho da Europa (CE). Entre os dife-
rentes requisitos de qualidade e segurança do Plasma 
para inativação e fracionamento, destaca-se a conta-
gem de células residuais, pela ausência de um método 
standard para a sua realização.

Objetivo: Avaliação do cumprimento dos requisitos 
legais relativos à contagem de células residuais (leu-
cócitos residuais – rWBC; glóbulos rubros residuais 
– rRBC; plaquetas residuais – rPLT), realizada por Ci-
tometria de Fluxo (CF), em unidades de Plasma, an-
tes do congelamento, obtidas a partir de dádivas de 
sangue total voluntárias e processadas entre Janeiro de 
2016 e Março de 2019.

Materiais e Métodos: O programa de CQ instituído 
no nosso Centro define para contagem de células re-
siduais em cada unidade de PFC para inativação por 
método solvente/detergente, a utilização da técnica de 
CF. Os critérios de aceitação são: eritrócitos <6x109/L; 
leucócitos <0,1x109/L; <50x109/L, devendo mais de 
90% das unidades testadas corresponder aos valores 
pré-definidos, com nível de confiança de 95%. Foram 

testadas 250 unidades de plasma num total de 16734 
unidades produzidas. A contagem de células resi-
duais foi realizada no citómetro BD FACSCantoTMII, 
utilizando o kit Plasma Count da Becton Dickinson 
Immunocytometry Systems (BDIS), baseado na uti-
lização de anticorpos marcados com fluorocromo: 
CD235a (anti-glicoforina A) para marcação de eri-
trócitos; CD41a (anti-gp IIb/IIIa) para marcação de 
plaquetas; laranja de tiazol (corante de DNA e RNA), 
para marcação de leucócitos. A análise foi efetuada no 
software BD CellQuestTM Pro.

Resultados: Foram analisadas 250 unidades de PFC. 
Os resultados obtidos para rWBC, rRBC e rPLT são 
apresentados na Tabela 1.  No período considerado, 
verificou-se um resultado não conforme para o parâ-
metro rWBC. 

Discussão: A unidade não conforme foi inutilizada 
e efetuada a avaliação de risco do dador como fator 
preditivo desse valor. No hemograma da dádiva cor-
respondente, verificou-se leucocitose com 12390 leuc/
uL, portanto, sem critérios de exclusão da dádiva. Pro-
cedeu-se à avaliação de CQ de unidades de Plasma de 
dadores com > 10000 leuc/uL e em nenhum caso fo-
ram verificadas não conformidades.
Foi observado que 99.6% das unidades testadas foram 
conformes, pelo que podemos afirmar com nível de 
confiança de 95%, que mais de 90% das unidades de 
Plasma produzidas cumpre os requisitos legais. 
A técnica de processamento foi, provavelmente, o úni-
co fator determinante do resultado não conforme, en-
contrando-se a ser objeto de monitorização mais de-
talhada a avaliação do potencial impacto de dadores 
com contagem leucocitária entre 10000-12000 leuc/
uL.
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PO22 - MONITORIZAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
NA ÁREA DO SANGUE DO CENTRO DE SANGUE E TRANSPLANTAÇÃO DE COIMBRA

María Lourdes F. C. G.-Bernardo ¹; Joana Moita ¹; Sara Simões ¹; Adriana Carvalho ¹; Andreia Proença ¹; Carina Moço ¹; Telma Almeida ¹; 

Rosa Simões ¹; Mário Teixeira ¹; Nádia Dias ¹; Isabel Jácome ¹; Dora Camarada ¹; Catarina Oliveira ¹; Paulo César Rodrigues ¹; Helena Coelho ¹; 

Susana Jerónimo ¹; Joana Marques ¹; Fernando H. ¹; Tiago Sousa ¹; Paula Galante ¹; Ana Paula Rodrigues ¹; Isabel Lobo ¹ 
1 - Centro Sangue e Transplantação de Coimbra

Palavras-chave: IQ

Os Indicadores de Qualidade (IQ) são uma ferramen-
ta básica de gestão que permite medir, monitorizar, 
analisar e avaliar ao longo do tempo a posição e evolu-
ção de um processo ou conjunto de atividades visando 
atingir determinado objetivo. Fornecem informações 
fundamentais sobre parâmetros, características e re-
sultados dos processos implementados.
A gestão dos IQ consiste, por um lado, na definição de 
objetivos, com vista à melhoria contínua do processo, 
e por outro lado, em desenvolver as ações necessárias 
para atingir os objetivos propostos.
A monitorização contínua dos componentes inutiliza-
dos durante o processamento é um dos IQ implemen-
tados no Centro Sangue e Transplantação de Coimbra 
(CSTC) no sentido da melhoria do processo.
O objetivo deste estudo é avaliar processo de produ-
ção de hemocomponentes em 2018 no nosso Centro, 

através do acompanhamento dos IQ. Estudo retrospe-
tivo que inclui análise dos componentes sanguíneos 
processados e  inutilizados no CSTC de 1 de Janei-
ro a 31 de Dezembro de 2018. São definidos como 
inutilizados, os componentes não conformes com os 
critérios de aceitação definidos pelos Decreto-Lei n.º 
267/2007 de 24 de Julho 2007 e 185/2015 de 2 de Se-
tembro 2015.
Os dados analisados do número de componentes san-
guíneos processados, componentes inutilizados e as 
causas de inutilização, foram obtidos a partir da base 
de dados do sistema informático do CSTC. 
Durante o período de estudo, no CSTC foram pro-
duzidos 118.965 Concentrado de Eritrócitos (CE) e 
12.787 Pools de Plaquetas (CPP). A percentagem de 
componentes inutilizados por condições técnicas de 
processamento foi 0.27% do total de CE processados e 
0.62% do total de CPP processados.

As causas de inutilização de componentes sanguíneos por problemas associados ao processamento incluem erros 
no programa de separação, obstrução do filtro, baixo volume do componente, rotura dos sacos no processamento 
e presença de glóbulos vermelhos nos CPP.
Produção de CE: Avaliação do objetivo: Atingido.
Produção de CPP: Avaliação do objetivo: Superado. 
A monitorização dos IQ é um procedimento útil para analisar a inutilização de hemocomponentes, identificar as 
causas de inutilização e promover soluções que beneficiem a rentabilização dos componentes sanguíneos. 
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PO23 - O RISCO DA CONTINGÊNCIA NA GESTÃO DO INVENTÁRIO DO SANGUE

Ana Paula Sousa ¹

1 - IPST.IP/CSTLisboa

Palavras-chave: gestão do inventario de sangue, pla-
no de emergencia, avaliação de risco

As emergências no âmbito da saúde pública ou gran-
des eventos de massa não são muito frequentes, com 
uma incidência imprevisível, mas potencialmente 
associados a elevadas taxas de morbilidade e mor-
talidade, e com disrupção dos sistemas de saúde. O 
sangue, componentes e derivados constituem compo-
nentes críticos na prestação de cuidados de saúde do 
SNS, havendo necessidade de responder com qualida-
de e segurança. A garantia da actividade da Medici-
na Transfusional (e a sua continuidade) exige que a 
disponibilidade em sangue e componentes ocorra de 
forma adequada, apropriada e atempada aos doentes. 
Para a correcta avaliação do risco importa conhecer 
os principais stakeholders, bem como as suas variáveis 
tangíveis e intangíveis.

A gestão do sangue e a avaliação do risco associado, 
face a eventos imprevistos, depende da tipologia do 
evento, probabilidade de ocorrencia, da magnitude do 

mesmo, e consequentemente do impacto na disponi-
bilidade de dadores e necessidades transfusionais dos 
doentes.

A participação em eventos (comemorações do cen-
tenário das Aparições no Santuário em Fátima, o 
Festival da Eurovisão, simulacros associados ao  de-
senvolvimento/validação dos planos de contingência  
na região do Algarve e a  participação em exercícios 
internacionais, tipo livex, em articulação com a Au-
toridade Nacional de Emergência e Protecção Civil) 
permite identificar  areas de vulnerabilidade na cadeia 
transfusional e gestão do sangue.

A definição de uma reserva estratégica nacional e do 
inventário a considerar para eventos com impacto na 
gestão do sangue  é crucial na avaliação do risco.  É 
fundamental reconhecer as vulnerabilidades associa-
das aos Serviços de Sangue e da Medicina Transfusio-
nal e analisar  de forma critica, por forma a garantir  a 
resiliência e a robustez da sustentabilidade (no tempo) 
da Medicina Transfusional.

POSTERS PO24 - A INTERACÇÃO DA IMUNOHEMOTERAPIA COM OS DEMAIS SERVIÇOS 
HOSPITALARES: PARCERIA DE CUIDADOS ENTRE O SERVIÇO DE URGÊNCIA CENTRAL E O 
HOSPITAL DE DIA DE IMUNO-HEMOTERAPIA

Isabel Côrte-Real¹; André Ricardo Correia Martins²;   Catarina Alexandra Ribeiro Madeira Marques¹ 
1 - CHULN - Hospital de Santa Maria - Hospital de Dia de Imunohemoterapia; 2 - CHULN - Hospital de Santa Maria - Serviço de Urgência Central

Palavras-chave: Hospital de Dia de Imunohemotera-
pia; Serviço de Urgência; Articulação eficaz; Proto-
colos; Qualidade; Segurança Transfusional

O Serviço de Imuno-hemoterapia está vocacionado 
para a implementação de metodologias técnico-cien-
tíficas, de modo a assegurar a qualidade e segurança 
do ato transfusional e intervir no diagnóstico e tera-
pêutica de situações clínicas definidas como do âmbi-
to da especialidade de Imuno-hemoterapia.

A prática de transfusão de sangue revolucionou a me-
dicina moderna, desempenhando um papel vital no 
tratamento de doentes com situações clínicas variadas. 
No contexto de urgência esta administração ocorre, 
na maioria das vezes, em situações de risco de vida 
iminente, de maior pressão e com maior potencial de 
erro.

Os Enfermeiros que intervêm no ciclo transfusional, 
sobretudo na administração, devem estar sensibiliza-
dos para os cuidados de uma terapêutica de disponi-
bilidade limitada, com riscos inerentes à sua origem 
biológica e que acarretam elevados custos financeiros.
O aumento da prevalência de doenças neoplásicas nos 
últimos anos tem causado uma necessidade crescente 
de terapêutica com hemoderivados, pelo que uma ar-
ticulação eficaz, nomeadamente através do protocolo 

existente entre o Hospital de Dia de Imuno-hemotera-
pia e o Serviço de Urgência, pode promover uma me-
lhoria na assistência ao doente que necessita de uma 
reposição regular de hemoderivados e na monitoriza-
ção dessa necessidade.

Este trabalho tem como objectivos:

Salientar os cuidados inerentes à administração de he-
moderivados;

Destacar os benefícios de uma eficaz articulação entre 
o Serviço de Urgência e o Hospital de Dia de Imu-
no-hemoterapia no tratamento do doente com cito-
pénias.

O conhecimento privilegiado do processo transfusio-
nal e dos seus efeitos adversos permite a implemen-
tação de estratégias de segurança dentro das institui-
ções hospitalares, pelo que a centralização dos doentes 
num local único para a administração de sangue e dos 
seus derivados, bem como de outros fármacos, além 
de outros procedimentos (por exemplo flebotomia), 
permite hoje, de forma mais adequada sistematizar 
procedimentos, garantir uma vigilância mais efectiva 
e diminuir o tempo de permanência dos doentes nas 
instituições nomeadamente nos Serviços de Urgência 
Hospitalares.
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PO25 - GESTÃO DE RISCO NA MEDICINA TRANSFUSIONAL

Ulisses Alberto Afonso Graça ¹;  Isabel Côrte-Real ¹

1 - Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria

Palavras-chave: Componentes Sanguíneos; Seguran-
ça do doente; Risco; Segurança Transfusional;

A Medicina Transfusional não é isenta de riscos e a 
maioria das reacções transfusionais fatais é atribuí-
da ao erro humano. A transfusão de sangue consiste 
na perfusão de um determinado volume de sangue 
ou componente sanguíneo, proveniente de um dador 
saudável a um doente. Esta serve de suporte a inúme-
ros procedimentos médicos e é usada também no tra-
tamento de diversas patologias. Se usada corretamente 
pode salvar vidas e melhorar a saúde dos doentes. 
O Hospital de Dia de Imunohemoterapia do CHULN 
é um serviço Certificado: em 2008 foi implementado 
o Sistema de Gestão de Qualidade segundo a EN NP 
ISO: 9001/2008 e em 2010 foi obtida a Certificação do 
serviço do Imuno-Hemoterapia do HSM com obten-
ção do certificado de conformidade e em 2011 com 
obtenção do certificado de conformidade. Em 2019 foi 
realizada a transição a EN NP ISO: 9001/2015.     
 
Objetivos: 
Contribuir para o conhecimento na área da segurança 
do doente em medicina transfusional. 

Contribuir para diminuição da ocorrência de eventos 
adversos evitáveis em medicina transfusional, através 

de um conjunto de recomendações de boas práticas.
 Este estudo desenvolveu-se segundo um desenho de 
tipo descritivo, quantitativo, uma vez que consiste na 
quantificação e identificação dos eventos adversos que 
ocorrem nos Serviços de Medicina Transfusional.
Apresentaremos a atividade e o risco referente ao pe-
ríodo de 2010 a 2018.

A segurança do doente em medicina transfusional 
deve constituir uma das prioridades organizacionais, 
para tal é importante a sensibilização dos profissio-
nais envolvidos no processo transfusional, bem como 
necessária sistematização dos procedimentos como 
ferramentas essenciais para uma diminuição do erro 
humano em transfusão.
Os erros transfusionais evitáveis correspondem a er-
ros humanos cometidos pelos profissionais envolvidos 
em toda a cadeia transfusional e sem exceção. E uma 
vez que errar faz parte da condição humana, é impres-
cindível criar mecanismos para a sua redução.
O conhecimento desta realidade deverá constituir um 
instrumento de reflexão e consequente contributo 
para a melhoria da prática transfusional.

A vergonha de confessar o primeiro erro leva a come-
ter muitos outros.

POSTERS PO26 - REAVALIAÇÃO ANALÍTICA DE DADORES SEIS MESES APÓS EXPOSIÇÃO 
AO RISCO INFECCIOSO

João David Pereira ¹; Rute Preto ¹; Tiago Brites ¹; Fernanda Alves ¹; Jorge Tomaz ¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Infecção transmissível pela transfu-
são, Dadores de sangue

Objetivos: A avaliação clínica dos candidatos à dádiva 
de sangue constitui uma etapa de fundamental impor-
tância na prevenção da transmissão de doenças infe-
ciosas transmissíveis pela transfusão. De acordo com 
a legislação em vigor, todos os dadores expostos ao 
risco de contrair infeção transmissível pela transfusão 
(ITT) devem ser temporariamente suspensos. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre 
a exposição ao risco de contrair ITT e a sua deteção 
em posteriores dádivas, após o respetivo período de 
suspensão. 

Materiais e métodos: Estudo retrospetivo de todos os 
dadores suspensos no exame médico, por motivo de 
exposição ao risco de contrair ITT, no período de Ja-
neiro de 2016 a Novembro de 2018, no Serviço de San-
gue e Medicina Transfusional do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (SSMT-CHUC).  

O período mínimo de tempo decorrido entre a data de 
suspensão e a avaliação para o estudo foi de 6 meses.  
Os motivos de exposição ao risco de contrair ITT fo-
ram categorizados da seguinte forma: comportamento 
sexual de risco, realização de procedimentos com agu-
lhas (piercing, tatuagem, acupunctura, mesoterapia), 
grande cirurgia, realização de procedimentos endos-
cópicos (endoscopia, colonoscopia, cistoscopia), nos 
últimos 4 meses. 

Os testes serológicos de rastreio de doenças infecio-
sas foram realizados por ensaios imunoenzimáticos 
de micropartículas por quimiluminescência e por 
microELISA. Foram também realizados testes quali-
tativos de ácidos nucleicos (NATs). Para análise dos 
dados foi utilizado o programa Microsof®Excel 2013. 

Resultados: No período em estudo houve um total de 
53965 consultas médicas de candidatos à dádiva de 
sangue no SSMT-CHUC, das quais resultaram um to-
tal de 13327 suspensões.  
Pelos motivos previamente referidos, foram suspensos 
1373 dadores, 52,6% do género feminino (n=722) e 
47,4% do género masculino (n=651). A média de ida-
des foi 42,9 anos (mínimo 18 anos, máximo 65 anos, 
Mediana 45 anos). 

A frequência dos motivos de suspensão foi a se-
guinte: realização de procedimentos endoscópicos 
(n=598; 43,6%), realização de grande cirurgia (n=382; 
27,8%),realização de procedimentos com agulhas 
(n=237; 17,3%), comportamento sexual de risco 
(n=156; 11,4%). 

Dos dadores suspensos, 57,8% (n=793) apresentaram 
dádiva efetivada após o respetivo período de sus-
pensão. Em apenas um dos casos ocorreu deteção de 
anticorpo anti-HBc, com anticorpo anti-HBc IgM e 
antigénio HBs negativos. Trata-se da primeira dádi-
va do dador no SSMT-CHUC, não havendo por isso 
histórico que ateste a ausência de infeção pelo vírus 
da hepatite B previamente à suspensão pelo motivo de 
grande cirurgia. 

Conclusão: No que respeita à população de dadores 
de sangue do SSMT-CHUC, nos 35 meses em estudo, 
a exposição destes dadores ao risco de contrair infeção 
transmissível pela transfusão, não aparentou ter rela-
ção com a sua posterior deteção em dádivas. Contudo 
a suspensão temporária dos dadores por este motivo 
constituiu uma medida de acréscimo da segurança 
transfusional.
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PO27 - PREVENÇÃO DE ERROS E QUASE ERROS EM MEDICINA TRANSFUSIONAL: O 
PAPEL DA CORRECTA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Marta Marques ¹; Carina Pisco ¹; Márcia Dias ¹; Raquel Dionísio ¹; Hugo Silva ¹; José Pereira ¹; Cristina Freitas ¹; Joana Saavedra ¹; 

Maria José Costa ¹; Deonilde Espirito Santo ¹

1 - CHULC

Palavras-chave: segurança transfusional

A segurança transfusional é um processo complexo, 
que assenta em vários pilares, sendo a rigorosa identi-
ficação da amostra e do doente essencial à fase pré-a-
nalitica do processo transfusional.

O CHULC tem seguido sempre as recomendações 
nacionais e internacionais implementando a maior 
segurança transfusional possível e tentando de forma 
atempada fazer a prevenção do erro ou quase erro no 
âmbito do processo transfusional.

Desde há vários anos que complementarmente com 
a identificação informatizada do doente e da amostra 
pré-transfusional tem implementado um sistema de 
segurança electrónico de pulseira para identificação 
do doente/amostra, e regularmente disponibiliza a 
todos os seus profissionais informação sobre as boas 
práticas transfusionais, através de acções de formação, 
auditorias e procedimentos multissectoriais.

 Ao nível interno do serviço dispõe de procedimen-
tos escritos que definem os “Requisitos exigíveis para 
Pedidos de Transfusão e os Critérios de Aceitação e 

Rejeição da Amostra” e utiliza um modelo específico 
onde são registadas todas as amostras que entram no 
serviço bem como as todas as não conformidades en-
contradas. 

 Com base nesta metodologia de trabalho ir-se-á apre-
sentar um trabalho efectuado na fase pré-analítica 
da transfusão ao longo de 5 anos em 4 hospitais do 
CHULC, analisando a sua eficácia na prevenção do 
erro e quase erro em medicina transfusional.

Neste período de 5 anos, foram analisadas 133421 
amostras/requisições, 981 foram consideradas não 
conformes, das quais 140 foram consideradas graves.
Verifica-se assim que se estas não-conformidades não 
tivessem sido detectadas ter-se-iam convertido em er-
ros e algumas em erros graves.

No futuro, dever-se-ão manter os registos e controlo 
de entrada de amostras/requisições porque de forma 
muito objectiva permite evidenciar as não-conformi-
dades e corrigi-las atempadamente. Dever-se-ão man-
ter igualmente todas as ferramentas disponibilizadas 
aos profissionais do CHULC.

POSTERS PO29 - TROMBOCITOPENIA ALOIMUNE NEONATAL

Rita Pombal ¹; Marcos Sousa ²; Ana Leite ²; Manuela Lopes ²; Carmo Koch ² 
1 - Serviço de Imuno-hemoterapia, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E.; 2 - Serviço de Imuno-hemoterapia, Centro Hospitalar 

Universitário de São João, E.P.E.

Palavras-chave: trombocitopenia aloimune neonatal

A trombocitopenia aloimune neonatal é uma das cau-
sas de trombocitopenia isolada no recém-nascido sau-
dável, estimando-se que afete 1 em cada 1.000-10.000 
nados vivos. Deve-se à transferência placentar de anti-
corpos maternos contra antigénios presentes nas pla-
quetas do feto, mas ausentes nas plaquetas da mãe. A 
apresentação clínica é variável desde trombocitopenia 
sem discrasia hemorrágica, hemorragia mucocutânea 
até hemorragia intracraniana.

Recém-nascido de termo, parto distócico (ventosa), 
realiza rastreio séptico no primeiro dia de vida, por 
febre materna peri-parto, destacando-se tromboci-
topenia grave (19.000/µL), com hemoglobina e PCR 
normais, sem leucocitose. Ao exame físico apresenta-
va petéquias frustes no dorso, sem outras alterações, 
nomeadamente, dismorfias constitucionais. Enquanto 
aguardava resultado de hemo e uroculturas, apresen-
tou uma contagem plaquetária mínima ao terceiro dia 
de vida (<10.000/µL) e realizou duas transfusões de 
CUP (10-15 ml/Kg), em dias consecutivos, com in-
cremento plaquetário inferior ao esperado. Perante 
estudo de sépsis neonatal negativo, colocou-se como 
hipótese de diagnóstico trombocitopenia aloimune 
que se veio a confirmar pela presença de anticorpos 
anti-plaquetários no soro materno e genotipagem que 
demonstrou uma incompatibilidade entre a mãe e o 
recém-nascido para os antigénios HPA-1 e HPA-2 

(genótipo da mãe HPA-1b/b e HPA-2a/a, genótipo do 
pai HPA-1a/a e HPA-2b/b e genótipo do filho HPA-
-1a/b e HPA-2a/b, sendo os restantes antigénios idên-
ticos entre os 3 indivíduos). Realizou imunoglobulina 
humana endovenosa 1g/kg, toma única, ao 5º dia de 
vida, com recuperação progressiva da contagem pla-
quetária, sem necessidade de suporte transfusional 
HPA compatível. Para além das petéquias não se veri-
ficaram outras manifestações de diátese hemorrágica, 
nomeadamente, hemorragia intracraniana. Teve alta 
ao 11º dia de vida, clinicamente bem, com contagem 
plaquetária de 117.000/µL.

Na trombocitopenia aloimune neonatal o antigénio 
plaquetário HPA-1a é o mais frequentemente envol-
vido. Neste caso, não se pode excluir um aloanticorpo 
contra o antigénio HPA-2b, situação que pode condi-
cionar dificuldade acrescida na obtenção de plaquetas 
HPA compatíveis. Este caso clínico teve uma apre-
sentação clínica favorável, com ótima resposta ao tra-
tamento instituído. No entanto, foi demonstrada in-
compatibilidade entre a mãe e o pai para os antigénios 
HPA-1 e 2, ambos homozigóticos para as duas formas 
destes antigénios, o que implica que os descendentes 
serão portadores obrigatórios de HPA-1a e 2b, ausen-
tes nas plaquetas maternas, com um elevado risco de 
recorrência desta patologia, tornando necessário um 
acompanhamento diferenciado numa gravidez subse-
quente.
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PO30 - EFICÁCIA DA EXISTÊNCIA DE UM PROTOCOLO TRANSFUSIONAL PARA 
DOENTES A FAZER TERAPÊUTICA DARATUMUMAB

Carina Oliveira¹;  Pedro Gomes ¹; Joana Rocha ¹; Pedro Neves ¹; Filipa Ferreira ¹; Manuela Gomes ¹; Fátima Nascimento ¹

1 - Hemovida

Palavras-chave: dreamteam2016

Daratumumab (DARA) é um anticorpo monoclonal, 
anti-CD38, utilizado no tratamento de doentes com 
Mieloma Múltiplo (MM) que interfere nos estudos 
imuno-hematológicos pré-transfusionais, em virtu-
de da sua ligação à proteína CD38 existente nos eri-
trócitos. O tratamento de eritrócitos com ditiotreitol 
(DTT) leva à rotura irreversível da estrutura terciária 
da proteína CD38, fazendo desaparecer a aglutinação. 
Pretende-se demonstrar a eficácia do protocolo entre 
os serviços de medicina transfusional (SMT) e de he-
matooncologia (SHO) que permite transfundir com a 
segurança e a brevidade necessárias.
Foi utilizada uma pesquisa retrospetiva para avaliação 
dos resultados obtidos com o protocolo implementa-
do. 

Protocolo: a cada doente candidato a terapêutica com 
DARA, é colhida uma amostra, previamente ao iní-
cio da mesma, que é enviado ao SMT. O SMT efetua 
grupo AB0 RhD e fenotipagem alargada nos sistemas 
clinicamente significativos, pesquisa de anticorpos ir-
regulares (PAI) e teste de coombs direto (TAD). Em 
doentes com transfusões recentes ou TAD positivo 
recorre-se à genotipagem. Se o doente apresenta ini-
cialmente a PAI positiva é feita a identificação do an-
ticorpo, que deverá ser levada em conta na seleção do 
sangue a transfundir posteriormente.

As amostras pré-transfusionais são congeladas, após 
a realização deste estudo, e utilizadas para compati-
bilizar unidades de concentrado de eritrócitos (CE), 
na primeira transfusão, após o início do DARA em 
doentes que nunca foram transfundidos ou que foram 
transfundidos há mais de 6 meses.

Para transfusões posteriores e nos doentes já transfun-
didos, selecionam-se unidades Kell negativas (o DTT 
destrói os Antigénio Kell) e cujos antigénios clinica-
mente significativos cumpram os antigénios negativos 
do doente sempre que possível, fazendo-se a prova de 
compatibilidade (PC) com amostras das unidades tra-
tadas com DTT. Os testes são realizados pela técnica 
de aglutinação em gel.

Desde 2016 foram estudados 41 doentes, sendo que 
18 foram transfundidos com 119 unidades de CE, de 
acordo com este protocolo. Não se verificou alo-imu-
nização em nenhum dos doentes transfundidos, nem 
atrasos na disponibilização de componentes sanguí-
neos. A congelação da amostra previa ao tratamento 
tem-se revelado uma mais valia, na medida em que 
abrevia o tempo de disponibilização CE na primeira 
transfusão. Não foram notificadas suspeitas de reação 
adversa à transfusão em nenhum dos doentes trans-
fundidos.

Este protocolo, que define a comunicação entre os 
profissionais dos dois serviços, tem mostrado ser uma 
forma segura e eficaz de atenuar as interferências pro-
vocadas pelo DARA e transfundir o doente de um 
modo rápido e seguro. A não utilização de medidas 
de mitigação, como as aqui descritas e constantes no 
nosso protocolo, podem levar a atrasos na disponibi-
lização de componentes sanguíneos, ou alo-imuniza-
ções para anticorpos clinicamente significativos que 
dificultam transfusões posteriores. A boa comunica-
ção entre o SMT e o SHO é fundamental para a boa 
gestão do tempo, quando solicitada transfusão para 
estes doentes.

POSTERS PO31 - DETERMINAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS GENOTÍPICAS E ALÉLICAS PARA OS 
POLIMORFISMOS HNA-1, -3, -4 E -5, EM DADORES DE SANGUE DO CENTRO DE SANGUE E DA 
TRANSPLANTAÇÃO DO PORTO – ÁREA DO SANGUE (CSTP-AS).

Gabriela Rangel¹; Alzira Tender¹; José António Duran¹ 
1 - Centro de Sangue e da Transplantação do Porto - Instituto Português do Sangue e da Transplantação,I.P

Palavras-chave: HNA; Frequências Genotipicas e 
Alélicas

Os objetivos deste trabalho foram o de aumentar o 
painel existente de dadores genotipados para os poli-
morfismos dos Antigénios dos Neutrófilos Humanos 
(HNAs): HNA 1, -3, -4 e -5 e atualizar as frequên-
cias genotípicas e alélicas na população de dadores 
(n=10l0) estudados, do CSTP-AS e comparar as fre-
quências observadas com as de uma população de da-
dores ingleses (n=140) caucasianos utilizando o teste 
do chi-quadrado (χ2).

Tabela 1. Frequências Genotipicas e Alélicas entre duas populações – CSTP-AS e Inglesa

Foram tipados 100 dadores masculinos regulares de 
Sangue Total (ST) e de Hemaferese (HF) do grupo O. 
A criação do painel foi efetuada a partir da tipagem 
molecular dos HNAs para os alelos HNA-1a, -1b, -1c, 
-3a, -3b, -4a, -4b, -5a e -5b por extração de ADNg a 
partir de ST -EDTA (MaGNApure Compact, Roche 
Diagnostics GmbH, Alemanha) e amplificação através 
do kit “HNA-Ready Gene” (Inno-Train, Diagnostik 
GmbH; Alemanha), por PCR- Sequence Specific Pri-
mers (SSP). 
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PO31 -  
Tabela (Cont.)

A utilização deste painel permite a pesquisa e identi-
ficação de anticorpos anti-HNA, quer no diagnóstico 
de neutropenias aloimunes ou de doenças autoimu-
nes. Entre elas a considerar a Neutropenia Neonatal 
Aloimune (NNA), Lesão Pulmonar Aguda não Car-
diogénica (TRALI), Refratariedade à transfusão de 
neutrófilos, neutropenias associadas ao transplante 
de células estaminais hematopoiéticas da medula ós-
sea ou de sangue periférico, reação transfusional febril 
não-hemolítica, neutropenias imunes induzidas por 
drogas; Existem várias metodologias para a pesquisa 
e identificação destes anticorpos, entre elas, Granulo-
cyte Agglutination Test (GAT) em conjunto com Gra-
nulocyte Immunofluorescence Test (GIFT), Monoclo-

nal Antibody Immobilization of Granulocyte Antigen 
(MAIGA) e novos ensaios baseados em antigénios 
recombinantes o que permite fornecer componen-
tes sanguíneos HNA-compatíveis a doentes aloimu-
nizados para o HNA. Após da aplicação do teste do 
χ2 pudemos concluir que as frequências genotipicas 
observadas não são significativamente diferentes das 
descritas por Cardoso et al. (2013) para o nível de 
significância considerado (α=0,05).Neste estudo não 
foram ainda encontrados indivíduos com os genóti-
pos 1b/1c como referido em outras populações cau-
casianas, talvez devido à necessidade de aumentar o 
número da amostragem.

PO32 - DOENÇA DAS CRIOAGLUTININAS PÓS-TRANSPLANTE PULMONAR:  
MITO OU REALIDADE?

Romeu Dutra ¹; Marta Jorge ¹; Rita Serrano ¹; Leonor Sarmento ²; Hugo Silva ¹; Teresa Martins ¹ 
1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Serviço de Imuno-hemoterapia do Hospital de Santa Marta; 2 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Serviço de 

Hematologia do Hospital de Santo António dos Capuchos

Palavras-chave: doença das crioaglutininas, trans-
plante pulmonar

Enquadramento
As crioaglutininas são auto-anticorpos que provo-
cam aglutinação dos eritrócitos a baixas temperaturas 
(4ºC), habitualmente com especificidade para os an-
tigénios I e i. Em casos patológicos poderão ter uma 
maior amplitude térmica e provocar hemólise a 37ºC 
causando a doença das crioaglutininas (DCA). A ocor-
rência de DCA após transplante de órgão sólido é rara, 
sendo ainda mais rara quando o órgão transplantado 
é o pulmão, apesar deste apresentar uma maior popu-
lação linfóide em relação aos restantes. Descrevemos 
um caso clínico com desenvolvimento de crioaglutini-
nas após transplante pulmonar bilateral.

Caso Clínico 
Doente do sexo feminino, 23 anos, com antecedentes 
pessoais de amaurose bilateral, Bronquiolite Oblite-
rante com Pneumonia Descamativa no contexto de 
Síndrome de Stevens-Johnson secundário à toma de 
ibuprofeno aos 4 anos, e submetida a transplante pul-
monar bilateral (sem circulação extracorporal) em 
Agosto de 2018. Durante a cirurgia fez suporte trans-
fusional com 1 Unidade de Concentrado Eritrocitário, 
sem registo de dificuldades na compatibilização ou na 
identificação de anticorpos irregulares. No período 
pós-transplante ficou sob terapêutica profilática com 
antibioterapia de largo espectro e imunossupressão de 
manutenção com micofenolato de mofetil, tacrolimus 
e metilprednisolona. Cerca de 2 meses depois, iniciou 
quadro de anemia sem perdas hemáticas visíveis e 
analiticamente apresentava Hb 8,8 mg/dL com alerta 

para a presença de aglutinados eritrocitários no esfre-
gaço de sangue periférico. Testes laboratoriais realiza-
dos no Banco de Sangue confirmaram a existência de 
auto-anticorpo com título >256 a 4ºC, com reativida-
de in vitro a 37ºC e especificidade para o antigénio 
I. O teste de antiglobulina direto monoespecífico era 
positivo fraco para IgG e C3d, compatível com a pre-
sença mista de crioaglutininas do tipo IgM e IgG. Não 
se pôde descartar possível presença de um fenótipo i 
adulto pela possibilidade de ainda existir eritrócitos do 
dador em circulação. Em meio enzimático a 37ºC foi 
identificado possível alo-anti-Lea. Não houve evidên-
cia de hemólise durante todo o internamento e nunca 
houve necessidade de transfundir a doente, por recu-
peração rápida do valor da hemoglobina. No restante 
internamento foram realizadas medidas de evicção de 
amplitudes térmicas baixas e a doente manteve-se he-
modinamicamente estável com Hb ≈ 10-11 mg/dL.

Discussão 
A literatura consultada sobre o tema é escassa, no en-
tanto estão descritos casos clínicos sobre a ocorrência 
da doença de crioaglutininas após o alo-transplante 
de medula óssea e após o transplante hepático, sen-
do muito raros os casos descritos após o transplante 
pulmonar. No caso apresentado, apesar da terapêutica 
imunossupressora, o título das crioaglutininas identi-
ficadas era surpreendentemente elevado e apresentava 
grande amplitude térmica, porém sem consequên-
cias clínicas. Não podemos excluir um Síndrome de 
Linfócitos Passageiros já que o dador é do grupo O 
e a doente é do grupo A, no entanto, pela suspeita da 
presença de um fenótipo i adulto foi solicitado estudo 
genético que aguarda resultado.
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PO33 - DOENÇA HEMOLÍTICA DO RECÉM-NASCIDO - DEPOIS DA PROFILAXIA ANTI-D - 
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Daniela Brito ¹; Joana Cabral ¹; Madalena Calheiros ¹; António Marques ¹; Carmo Lopes ¹; Cristina Oliveira ¹; Marlene Barbosa ¹; 

Alexandra Gonçalves ¹; Sérgio Lopes ¹; Hélder Oliveira ¹; Raquel Nogueira ¹

1 - Serviço de Imunohemoterapia do Hospital de Braga

Palavras-chave: DHRN, profilaxia anti-D, PAI, anti-c

Abordar a aloimunização na gravidez na era pós 
profilaxia da Doença Hemolítica do Recém-nascido 
(DHRN) causada pelo anti-D, através da apresentação 
de um caso clínico de uma grávida com PAI positiva. 
A administração profilática da Imunoglobulina anti-D 
reduziu acentuadamente a incidência da aloimuniza-
ção pelos antigénios D e, paralelamente, a incidência 
da DHRN.  A aloimunização materna por outros an-
tigénios eritrocitários, continua a ser causa de DHRN, 
pelo que é fulcral a pesquisa de anticorpos irregulares 
na grávida para identificação de outros anticorpos, 
nomeadamente anticorpos contra outros antigénios 
do sistema Rhesus que não o D.  O anticorpo anti-c 
causa DHRN grave, com apresentação clínica seme-
lhante à causada pelo anticorpo anti-D, com hemóli-
se grave. Revisão do processo clínico de uma grávida 
seguida em Consulta Externa de Imunohemoterapia.

Grávida de 41 anos, 14 semanas de gestação, com PAI 
positiva. 

Estudo imunohematológico: grupo B RhD positivo, 
fenótipo CCee Kell negativo, PAI positiva em LISS na 
célula II (++)  e na célula III (+++), e positiva em Pa-
paína na célula II (+++)  e na célula III (+++). Foram 
identificados 2 anticorpos irregulares: um anti- E e um 
anti-c. Trata-se de uma mulher com 2 gestações prévias 
(2 partos por cesariana). O primeiro filho apresentou 
TAD negativo. O segundo filho, com o fenótipo CcEe, 
apresentou ictérica prolongada e TAD positivo Grau 
10 (0 - 12).  Pode-se concluir que ocorreu aloimuniza-
ção na altura do primeiro parto, que levou a DHRN na 

segunda gestação. Durante a 3ª gestação, a grávida foi 
seguida em Consulta de Imunohemoterapia.

O grupo sanguíneo do pai não foi estudado. Na altu-
ra do parto, foi reservada uma unidade pediátrica de 
GR, grupo O RhD negativo, com o mesmo fenótipo 
da mãe, na eventualidade de ocorrer DHRN. Após o 
nascimento, foi realizado grupo e fenótipo do RN.
O RN era grupo A RhD positivo, fenótipo Ccee kell 
negativo. Foi realizada a prova reversa no eluado do 
sangue do RN a 37ºC, tendo sido excluído a presença 
de anti-A1 e de anti-A2.  

Dado o fenótipo do RN a DHRN pelo anti-c era uma 
possibilidade. O RN apresentava TAD positivo, grau 
10 em 12.

Foi realizada a pesquisa de anticorpos irregulares no 
eluado do RN. A PAI do eluado do RN era positiva em 
LISS nas células II (+++) e III (+++) e em Papaína nas 
células II (completo) e III (completo). Foi identifica-
do um anticorpo irregular: anti-c, tendo-se excluído a 
presença de anti-E no eluado do RN. 
No entanto não ocorreu hemólise e o RN manteve-se 
sem necessidade de transfusões.
A transfusão de GR num RN, idealmente, deve ser 
isogrupal e compatível com o soro da mãe. 

Apesar do anticorpo anti-c estar associado a DHRN 
grave, com hemólise grave, neste caso o RN não apre-
sentou hemólise. No entanto, devemos estar sempre 
preparados para o tratamento da DHRN.

POSTERS PO34 - ANTI-CD38 E O SEU IMPACTO NOS TESTES PRÉ-TRANSFUSIONAIS: 
EXPERIÊNCIA NUM HOSPITAL ONCOLÓGICO

Ana Macêdo ¹; Filipe Gonçalves ¹; Dialina Brilhante ¹ 
1 - SIH, IPOLFG EPE

Palavras-chave: Anti-CD38; Testes Pré transfusionais

Os anticorpos monoclonais anti-CD38, como o Da-
ratumumab, fazem parte do arsenal terapêutico para 
o mieloma múltiplo. Esta terapêutica revelou-se efi-
caz em doentes com doença recaída/refratária, com 
uma melhoria de 11 meses de sobrevivência global em 
doentes multitratados.
O CD38 é uma glicoproteína transmembranar expres-
sa em plasmócitos, glóbulos vermelhos, plaquetas, 
entre outros. Os anticorpos monoclonais anti-CD38 
atuam, nas células do mieloma múltiplo, através de 
mecanismos de citotoxicidade celular e imunoregula-
dores.
Pelo facto de os níveis de anti-CD38 plasmático po-
derem ser detetados até 6 meses após a última admi-
nistração e, atendendo à sua ligação inespecífica aos 
eritrócitos, há interferência com os testes de antiglo-
bulina indiretos, rotina nas provas pré-transfusionais. 
Dado que a maioria dos doentes poderá necessitar de 
suporte transfusional no curso terapêutico, a interfe-
rência com o anti-CD38 poderá mascarar a presença 
de anticorpos clinicamente significativos, capazes de 
induzir reações hemolíticas.
Objetivo: Descrever a estratégia delineada pelo SIH de 
um hospital oncológico para abordar os doentes sob 
anti-CD38

Desenvolvemos um procedimento com o objetivo de 
mitigar estas dificuldades na rotina laboratorial:

1 – Candidato a anti-CD38 e informação dos poten-
ciais riscos e impactos na transfusão;
2 - Contacto entre clínico e o SIH com a prescrição do 
protocolo de “doente proposto para anti-CD38” pré-
via à necessidade transfusional; Procedimento labora-
torial de grupagem AB0/Rh, fenotipagem alargada e 
pesquisa de anticorpos irregulares.

3 – Preparação de transfusão de CE com recurso a tes-
tes em tubo ou fase sólida;
4 – Registo no processo clínico do doente e dotá-lo de 
informação sobre o efeito da terapêutica nos procedi-
mentos transfusionais. Providenciar um contacto do 
SIH para articulação com o exterior.

Desde 2016 já foram realizadas 42 fenotipagens eritro-
citárias alargadas a doentes que iniciaram terapêutica 
com anti-CD38, dos quais 13 tiveram necessidade de 
suporte transfusional tendo sido preparados 60 CE, 
sem recurso ao DTT. Os anticorpos monoclonais an-
ti-CD38 podem interferir com os requisitos laborato-
riais transfusionais obrigatórios. Existem já estratégias 
publicadas para as ultrapassar e garantir a segurança 
transfusional. Sabendo que o doente está sob anti-
-CD38, a transfusão é preparada recorrendo ao mé-
todo em tubo, obviando o recurso às rotinas labora-
toriais que envolvem a realização de provas e PAI em 
microcoluna de aglutinação. 

Adotando este procedimento, fica garantida uma res-
posta segura e atempada à solicitação de transfusão.
A comunicação entre o clínico e o SIH é fundamental 
para antecipar esta situação.
Como nota final, realçar que os anticorpos anti-CD38 
e o anti-CD47, este último em ensaio clínico, dado os 
respetivos antigénios serem expressos, de forma va-
riável, também em plaquetas, podem também causar 
interferência na rotina laboratorial. Apesar de não 
existirem rotinas laboratoriais obrigatórias para com-
patibilização de plaquetas, este conhecimento poderá 
revelar-se importante na pesquisa de anticorpos anti-
plaquetários e provas de crossmatch em caso de refra-
tariedade plaquetária documentada.
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PO35 - ANTICORPOS ANTI-ERITROCITÁRIOS MÚLTIPLOS NUMA POPULAÇÃO DE 
DOENTES ONCOLÓGICOS

Ana Martins ¹; Cátia Santos ¹; Porfírio Guimarães ¹; Marta Ferreira ¹; Catarina Carvalho ¹; Maria Rosales ¹; Luisa Santos ¹

1 - Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil

Palavras-chave: anticorpos anti-eritrocitários múlti-
plos, aloimunização

A transfusão de concentrados eritrocitários (CE) em 
doentes oncológicos é uma terapêutica de suporte à 
realização de cirurgias e de vários tratamentos como 
quimioterapia e radioterapia. A deteção de aloimuni-
zação anti-eritrocitária é muito importante, de for-
ma a prevenir a ocorrência de reações transfusionais 
hemolíticas e garantir a eficácia transfusional. Assim 
sendo, a existência de anticorpos anti-eritrocitários 
múltiplos na população oncológica constitui um de-
safio na realização dos testes pré-transfusionais para 
garantir a transfusão de CE’s compatíveis.

Este estudo teve como objetivo determinar a prevalên-
cia de anticorpos anti-eritrocitários múltiplos e carac-
terizar a respetiva população de doentes oncológicos 
na instituição, no período de 11 anos (2008 a 2018). 

Foram avaliadas retrospetivamente todas as Pesqui-
sas de Anticorpos Irregulares (PAI) efetuadas neste 
período de tempo, recorrendo ao sistema informático 
SIBAS® que gere o banco de sangue. Para a realização 
da PAI foi usado um teste screening de 3 células (LISS/
Coombs) da Bio-Rad® e quando positiva realizou-se 
uma identificação em painel de 11 células em meios de 
LISS/Coombs e enzimático. Considerou-se anticorpos 
múltiplos a identificação de 2 ou mais anticorpos. Para 
o efeito, caracterizou-se a população relativamente ao 

género, idade, patologia de base e histórico transfusio-
nal recorrendo-se à aplicação informática Mural-D® 
(processo clínico do doente). 

Foram efectuadas 170885 PAI, 2466 foram positivas 
(1,44%), das quais 105 com identificação de anticorpos 
múltiplos (0,06%). A prevalência destes anticorpos e a 
caracterização da população está descrita na tabela 1. 
A mediana de idades foi de 63 anos (5-91 anos), maio-
ritariamente do sexo feminino (64%) e em 50,4% dos 
casos estudados tinham registo de transfusões prévias. 
Em alguns casos, não foi possível ter acesso ao históri-
co transfusional antes do internamento na instituição.

A prevalência de anticorpos anti-eritrocitários múlti-
plos nesta instituição foi de 0,06% e maioritariamente 
do sistema Rh-D, o mais imunogénico. Verificámos 
que no caso dos doentes submetidos a alotransplan-
te, quando se tratava de transplante Rh incompatível, 
ocorria o desenvolvimento de anticorpos do sistema 
Rh-D. Consideramos que, mesmo assim a aloimuni-
zação foi baixa possivelmente devido à prática trans-
fusional no nosso serviço de transfundir CE’s com fe-
nótipo Rh/Kell idêntico a doentes alotransplantados e 
potencialmente politransfundidos. Tal como descrito 
na literatura, a associação mais prevalente nesta re-
visão foi anti-D+C, que pode estar relacionada com 
gestações prévias, visto que o maior número de casos 
estudados correspondia a doentes do sexo feminino.
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PO36 - TESTE ANTIGLOBULINA DIRETO EM UNIDADES SANGUE DEVOLVIDAS AO SS

Joaquim Manuel Ferreira ¹; Maria Fátima Rodrigues¹; Isabel Maria Conceição Lobo¹ 
1 - Centro Sangue e Transplantação Coimbra, IPST.IP

Palavras-chave: TAD dadores sangue

Avaliar retrospectivamente a frequência do Teste 
Antiglobulina Direto positivo nos dadores do CST-
C,IPST.IP e a inutilização de unidades devolvidas por 
suspeita de Produto Não Conforme, pelos Serviços de 
Medicina Transfusional,  entre 2014 e 2018.

O TAD permite detectar a presença de imunoglobu-
linas ou complemento na superfície dos eritrócitos 
após sensibilização "in vivo". As imunoglobulinas 
podem ser detetadas serologicamente em indivíduos 
saudáveis com valores em regra superiores a 50-100 
moléculas por eritrócitos. Em dadores de sangue a 
frequência descrita é baixa, até 0,1%. Estudos publi-
cados demonstram a não evidência de destruição de 
eritrócitos quer nos dadores TAD positivos quer nos 
doentes a quem as unidades foram transfundidas, pela 
utilização de crossmatch eletrónico (Arch Pathol Lab 
Med. 2017;141:305-310). Nos Serviços de Sangue, o 
TAD contribui para o esclarecimento de resultados 
ou discrepâncias na Grupagem Sanguínea de Dadores 
após a utilização de soro antiglobulina humana.

O TAD foi realizado em método Cards LISS/Coombs 
poliespecífico e, se positivo, em Cards gel monoespe-
cífico. Foram avaliados requisitos de triagem de da-
dores e efetuou-se a repetição de TAD em amostras 
EDTA dos dadores, 6 a 12 meses após a dádiva.

Foram distribuídos pelo CSTC, IPST.IP, cerca de 238 
961 CEB durante o período de 5 anos e devolvidos pe-
los SMT 158 unidades,  por suspeita de Produto Não 
Conforme (TAD positivo), após a realização de "cros-
smatch" com resultados incompatíveis.

As unidades foram devolvidas entre o 7º e o 36º dia 
de armazenamento. Não foram evidenciados sinais 
macroscópicos de não conformidade na receção das 
unidades.

A distribuição por género foi 79 mulheres e 49 ho-
mens, com idades entre os 23 e os 64 anos. A presença 
de TAD positivo foi também maior nos dadores com 
mais de 40 anos (tabela 1).

A distribuição por Grupo Sanguíneo ABO dos dado-

res foi idêntica ao painel do CSTC sendo Grupo O - 
74; Grupo A - 72; Grupo B - 10; Grupo AB - 2 (tabela 
2).
Resultados Serológicos do TAD nas 158 unidades de-
volvidas: 149 Positivas e 9 Negativas

- A força de reação foi maioritariamente fraca 1+/2+ 
em 125 e forte 3+/4+ em 24, sendo a especificidade 
maioritariamente IgG (tabela 3). 

- Eventuais falsos positivos são devidos a metodolo-
gias mais sensíveis. 

Resultados Serológicos em 152 Dadores (EDTA):  33 
Positivos e 119 Negativos

- 11 dadores com resultado repetidamente positivo fo-
ram eliminados do painel e 22 dadores mantém-se em 
avaliação, com suspensão por requisitos na triagem 
clínica. 

- Neste grupo, alguns dadores estavam a fazer medi-
cação com ansiolíticos, analgésicos, anti-hipertensivos 
ou anti-histamínicos.   

- 2 dadores apresentavam histórico de gravidez recen-
te, com identificação de anti D.

- 119 dadores reavaliados com TAD negativo, foram 
reintegrados, continuando a doar sangue regularmen-
te.

Foram inutilizados por precaução 158 unidades de 
CEB por suspeita de Produto Não Conforme. Em 9 
não foi confirmado o TAD positivo no CSTC.
A frequência de TAD positivo nas unidades devolvi-
das foi 0,06% .

O TAD foi confirmado em 33 dadores. Na avaliação 
clinica não foram evidenciadas causas de doença imu-
ne ou anemia. 

Nos serviços de Sangue, o TAD deve ser contextua-
lizado de forma a otimizar os recursos e evitar a sus-
pensão de dadores saudaveis.
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PO37 - AVALIAÇÃO DA ALOIMUNIZAÇÃO EM DADORES DE SANGUE DO CENTRO 
HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA

João David Pereira ¹; Catarina Guedes ¹; Ana Esesumaga ¹; Fernanda Alves ¹; Jorge Tomaz ¹

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Aloimunização eritrócitária, Dado-
res de sangue, Anticorpos irregulares

Objetivos: Existe pouca informação relativa à aloimu-
nização contra antigénios eritrócitários em dadores 
de sangue. A aloimunização pode ocorrer em conse-
quência de um evento imunizante identificável, como 
a transfusão sanguínea e a gravidez, mas em alguns 
casos ocorre de forma desconhecida.  Este trabalho 
procurou avaliar e caracterizar a presença de aloan-
ticorpos para antigénios eritrócitários nos dadores de 
sangue do Serviço de Sangue e Medicina Transfusio-
nal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(SSMT-CHUC). 

Materiais e métodos: Estudo retrospectivo de todos 
os dadores de sangue com pesquisa de anticorpos ir-
regulares pelo Teste de Antiglobulina Indireto (TAI) 
positiva, que efetuaram dádiva no SSMT–CHUC no 
período de Janeiro de 2014 a Março de 2019.   Foram 
utilizados como critérios de exclusão: Teste de Anti-
globulina Directo (TAD) positivo com identificação 
exclusiva de auto-anticorpo, TAI positivo isolado e 
impossibilidade de conclusão do estudo do dador.  A 
classificação do grupo ABO, fenótipo Rh, Kell e TAI 
foram realizados pelo método de fase sólida. Para a 
confirmação do TAI, realização do TAD e painel de 
identificação de anticorpo foi utilizado o método de 
microcoluna de gel.  Para análise dos dados foi utiliza-
do o programa Microsof®Excel 2013. 

Resultados: No período em estudo 21493 dadores efe-
tuaram 77360 dádivas. Foi identificado TAI positivo 
em 49 dadores. De acordo com os critérios definidos 
excluíram-se 22 dadores.   Dos 27 dadores com aloan-
ticorpo detectado 19 são do género feminino e 8 são 

do género masculino. A média das idades foi de 39,52 
anos (mínimo 18 anos, máximo 58 anos, mediana 42 
anos).   Foi possível determinar a especificidade do an-
ticorpo em 24 dadores aloimunizados. Em 3 dadores 
o estudo para a determinação da especificidade do an-
ticorpo foi inconclusivo.  Os grupos sanguíneos mais 
frequentes foram: A Rh positivo (n=11), O Rh positivo 
(n=8) e A Rh negativo (n=3).  Foram identificadas um 
total de 10 especificidades dos aloanticorpos, sendo as 
mais frequentes: anti-E (n=6), anti-Cw (n=6), anti-c 
(n=3), anti-M (n=3). Apenas um dador apresentou 
dupla imunização: anti-D + anti-E.  Relativamente aos 
antecedentes com potencial imunizante, foram identi-
ficados: a gravidez (n=11, 57,9% dos dadores do sexo 
feminino) e transfusão sanguínea (n=1).  Nas dadoras 
com antecedentes de gravidez, foi identificado anti-E 
em 54,6% (n=6), anti-Cw em 27,3% (n=3) e em ape-
nas uma foi identificado anti-D. Ao dador com antece-
dente de transfusão sanguínea foi identificado anti-k. 
Aos dadores sem evento imunizante identificável, foi 
identificado anti-c em 20% (n=3), anti-Cw em 20% 
(n=3) e anti-M em 20% (n=3).  

Conclusão: Como esperado, neste estudo observou-se 
um número reduzido de dadores aloimunizados, em 
virtude de ser uma população tendencialmente sau-
dável. Relativamente aos antecedentes com potencial 
imunizante, a gravidez foi a principal causa compa-
rativamente à transfusão sanguínea, já que esta não 
constitui contra-indicação à dádiva, por oposição às 
transfusões de sangue ocorridas após 1980. Relativa-
mente às dadoras Rh(D) negativas com antecedente 
de gravidez, a reduzida presença de anti-D poderá es-
tar relacionada com a profilaxia para imunização ao 
antigénio D realizada às grávidas Rh(D) negativas.  
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PO39 - ALO-IMUNIZAÇÃO E AUTO-IMUNIZAÇÃO EM DOENTES ADULTOS COM ANEMIA 
DE CÉLULAS FALCIFORMES: A EXPERIÊNCIA NUM CENTRO HOSPITALAR EM LISBOA

Romeu Dutra ¹; Emília Araújo ¹; Rita Bernardino ¹; Marco Jacinto ¹; Maria Dias ¹

1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

Palavras-chave: anemia de células falciformes, drepa-
nocitose, alo-imunização, auto-imunização

Objetivos:  Os doentes com anemia de células falci-
formes (ACF) pela sua facilidade em desenvolver alo-
-anticorpos anti-eritrocitários colocam dificuldades 
nas provas de compatibilização e apresentam um risco 
elevado de reações transfusionais hemolíticas tardias. 
O desenvolvimento de auto-anticorpos nestes doen-
tes, apesar de subvalorizado é outra das principais 
preocupações, pois podem “mascarar” os alo-anticor-
pos e reduzir a semi-vida dos eritrócitos.
Neste estudo, pretendemos determinar a incidência de 
alo-imunização e de auto-imunização nestes doentes 
seguidos no nosso Centro Hospitalar (CH) e verificar 
se os alo-imunizados apresentam uma maior predis-
posição em desenvolver um Teste de Antiglobulina 
Direto (TAD) positivo.

Materiais e métodos:  Durante o período entre 01-01-
2017 e 20-02-2018, procedeu-se à análise retrospecti-
va da população de 210 doentes adultos com hemo-
globinopatias seguidos em consulta de hematologia. 
Aos doentes com diagnóstico de ACF foi recolhida a 
história transfusional – grupagem, fenotipagem, Pes-
quisa de Anticorpos Irregulares (PAI) e Identifica-
ção de Anticorpos Irregulares e TAD – presente no 
sistema informático desde o início do seguimento no 
nosso CH. Os testes foram efetuados na sua maioria 
através da técnica de microaglutinação em colunas 
de gel (Bio-rad®, Alemanha ou Grifols®, Espanha). As 
eluições foram realizadas em meio ácido (através do 
Elu-kit, Immucor, EUA). 
Neste estudo não foram incluídos doentes com ACF 
que não tinham realizado testes imuno-hematológicos 
(pré e pós-transfusão).
A análise estatística das variáveis categóricas foi com-
parada com o teste χ2.

Resultados: 62 doentes cumpriam os critérios de se-
leção. Em 25,8% (N=16) dos casos a PAI foi positiva, 

à custa de: alo-anticorpos (N=11), auto-anticorpos 
(N=2) ou combinação de alo e auto-anticorpos (N=3). 
Nos doentes com alo-anticorpos, o TAD foi positivo 
em 85,7% (N=12). Globalmente, o TAD foi positivo 
em 37,7% (N=23). Portanto, estatisticamente, obser-
vou-se que a presença de alo-anticorpos se encontrava 
relacionada com um TAD positivo (OR 14,21, p<0,01). 
Em 7 dos 14 doentes alo-imunizados, não se conse-
guiu apurar no momento do estudo a causa do TAD 
positivo. Esta positividade ocorreu simultaneamente 
(N=3) ou posteriormente (N=4) à alo-imunização.
Os alo-anticorpos mais comuns foram do sistema Rh: 
anti-E (N=7), anti-C (N=6), anti-D (N=1), anti-Cw 
(N=1), anti-e (N=2) e anti-V (N=1). Outros alo-an-
ticorpos identificados: anti-S (N=2), anti-Jkb (N=2), 
anti-K (N=1), anti-Lea (N=1) e anti-Cob (N=1). Au-
to-anticorpos identificados: auto-anti-e (N=3) e pro-
vável auto-anti-D (N=1). Identificação inconclusiva 
em 3 doentes.

Conclusão: Neste estudo observou-se uma associa-
ção forte entre o desenvolvimento de TAD positivo na 
presença de alo-anticorpos, sem evidência de reação 
transfusional óbvia.
Os anticorpos do Sistema Rh apresentam uma eleva-
da incidência, provavelmente, porque os doentes fo-
ram transfundidos inicialmente com fenótipo Rh não 
compatível e/ou pelo facto destes doentes de descen-
dência africana apresentarem uma alta incidência de 
variantes Rh.
Este estudo fornece informação sobre o risco de alo-
-imunização e de auto-imunização nestes doentes. 
Contudo, estudos idênticos nos restantes hospitais 
são necessários de forma a esclarecer se esta auto-i-
munização pode ser devida a imunização por alo-an-
ticorpo(s) evanescente(s), de baixa-incidência ou de 
um auto-anticorpo não passível de ser identificado no 
soro. Bem como para abranger um maior número de 
doentes, de forma a verificar se as conclusões inferidas 
são sobreponíveis com a realidade nacional.

POSTERSPO38 - PARTO DE TERMO EM GRAVIDEZ COM ANTICORPO ANTI-PP1PK

Sílvia Silva ¹; Vanessa Oliveira ¹; Sofia Gouveia ¹; Inês Môser ²; Diana Sousa Mendes ¹; Maria José Rodrigues ² 
1 - Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca; 2 - IPST

Palavras-chave: anti-PP1PK, Grávida

Com este trabalho, pretendemos sensibilizar a comu-
nidade científica para a abordagem da grávida com 
anticorpos raros, especificamente Ac anti - PP1pk. 

O fenótipo p (PP1PK-) do Sistema P1PK (003) é mui-
to raro na população em geral (frequência inferior a 
0,0005%) e por transfusão ou gravidez pode produzir 
o anticorpo correspondente.

Mulher de 31 anos, causacaisana, em estudo prenatal 
foi detectado PAI positiva. Na investigação que se se-
guiu, foram identificados Ac anti-PP1pk.  

Teve 3 abortos espontaneos de 1º trimestre.

O caso que descrevemos refere-se à quarta gravidez. 
Foi titulado o anticorpo no período pré-concepção. 

Devido ao seu baixo título, 8, optou-se, após início 
da gravidez, por prednisolona 10mg/dia, enoxaparina 
40mg/0,4ml/dia, carboximaltose férrica e vigilância 
multidisciplinar da grávida, com titulações quinzenais 
do anticorpo. Esta abordagem permitiu controlar o tí-
tulo de anticorpo, que durante toda a gestação se man-
teve estável, terminando com um feto vivo saudável às 
37 semanas. 

O anticorpo anti-PP1Pk pode ser simultaneamente 
de tipo Imunoglobulina IgM e IgG, correspondendo a 
uma mistura dos anticorpos anti-P, anti-P1 e anti-Pk. 
É uma potente hemolisina, responsável por reacções 
transfusionais hemolíticas agudas, Doença Hemolíti-
ca do Recém-nascido (DHRN) e abortos de repetição 
em fase de gestação precoce. A placenta expressa os 
antigénios P e Pk a partir das 3 semanas de gestação, 
que são reconhecidos pelos anticorpos citotóxicos 
anti-PP1Pk maternos de tipo IgG3. A lesão celular 
progressiva interfere com o normal funcionamento 
da placenta, resultando na restrição de crescimento e 
eventual morte fetal ainda durante o 1º trimestre. 

O número de partos em grávidas com anti-PP1Pk é 
bastante baixo tendo-se encontrado muito poucas 
descrições de casos de sucesso. 

 Alguns artigos referem que para uma gravidez de ter-
mo foi utilizada a plasmaferese semanal e/ou terapêu-
tica imunossupressora, com o objectivo de reduzir o 
título de anticorpos. 

O sucesso deste caso prende-se com o controlo do títu-
lo anticorpos associado a corticoterapia durante toda 
a gestação e vigilância multidisciplinar da grávida.  
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Conclusão: Durante o período de 10 anos analisado, os resultados reativos decresceram de 19,8% em 2008 para 3% 
em 2016, verificando-se um ligeiro aumento no ano 2017 para 5,6%. 

Em todos os anos estudados, a prevalência de resultados positivos foi superior no sexo masculino (max.92% e 
min.56%).

90,6% dos dadores que realizaram o teste foram negativos, permitindo a retoma da dádiva de sangue. Os 9,4% com 
resultado reativo foram suspensos.
De acordo com os resultados obtidos, a incidência de anticorpos positivos para a malária nos dadores de sangue 
no CHUC é baixa (média:0,14%).

PO40 -  
Tabela (cont.)

PO40 - INCIDÊNCIA DO MARCADOR SEROLÓGICO DA MALÁRIA NOS DADORES DE 
SANGUE DO CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA NO PERÍODO 
2008-2017

Nelya Syamro 1; Rute Preto 1; José Rafael Fernández 1; Jorge Tomaz 1 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: dadores, malária

Objetivos: Conhecer a incidência do anticorpo anti-Plasmodium na população de dadores do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC), entre os anos 2008-2017.

Materiais e métodos: No período de 01/01/2008 a 31/12/2017 foram estudadas 3161 amostras de dadores de sangue 
para a pesquisa do anticorpo anti-Plasmodium. Utilizou-se a metodologia micro-ELISA com o kit MALARIA EIA 
TEST de Bio-Rad, validada para o equipamento EVOLIS® Premium existente no laboratório.

Resultados
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PO42 - HEPATITE B OCULTA EM DADORES DE SANGUE - A PROPÓSITO DE 2 CASOS

Isabel Neves ¹; Teresa Chabert ¹; Fátima Hoosseni ¹; Sandra Jorge ¹; Fátima Ferreira ¹; Maria João Varela ¹; Ana Paula Sousa ¹ 
1 - Centro de Sangue e da Transplantação-Área Sangue

Palavras-chave: Hepatite B oculta

Introdução: A hepatite B oculta, é caracterizada labo-
ratorialmente pela presença do DNA HBV, na ausên-
cia do  HBsAg, com ou sem Anti-HBc e com ou sem 
Anti-HBs.  A carga viral nestas amostras é normal-
mente muito baixa, na maioria das vezes inferior a 100 
UI/mL, o que pode conduzir a uma detecção intermi-
tente do DNA HBV.  A transmissão do HBV através 
da transfusão, depende de vários factores, entre eles, 
o volume de plasma do componente administrado, as 
características  genéticas do virus  e o estado imunitá-
rio do receptor. O Centro de Sangue e Transplantação 
de Lisboa-Área Sangue ( CSTLisboa-AS), iniciou o es-
tudo do DNA HBV, por técnicas de amplificação de 
ácidos nucleicos (TAN), em Julho de 2006, em amos-
tra unitária ou pool de 6 amostras, em todas as unida-
des de sangue colhidas. A partir de Outubro de 2015 a 
detecção  do TAN HBV passou a ser efectuado unica-
mente, em amostras individuais.  A pesquisa do DNA 
HBV por técnicas de amplificação de ácidos nucleicos, 

Caso 1 
Dador Sexo Masculino; Idade 64 anos; Naturalidade Portugal
Viveu em Angola dos 6 aos 20 anos

          R=Reactivo        N=Negativo

tornou-se obrigatória em Portugal, pela circular nor-
mativa nº6/GDG de 23/06/2008 (ASST). Este estudo 
associado à pesquisa do HBsAg e do Anti-HBc reduz 
substancialmente o risco de transmissão do vírus da 
Hepatite B, por transfusão.

Métodos

HBsAg - HBsAg Qualitative II Architect/ HBsAg 
Prisma - Abbott -  Quimioluminescência 
Anti-HBc - Anti-HBc  II Architect/  HBCore Prisma 
- Abbott  - Quimioluminescência
Anti-HBs - Anti-HBs    Architect  - Abbott - Quimio-
luminescência         
TAN HBV/HCV/HIV1/2 - Cobas MPX   Cobas  6800 
-   Roche -  PCR em tempo real 

Resultados: Desde a introdução dos TAN no rastreio 
de dadores de sangue do CSTLisboa-AS foram de-
tectados vários casos de Hepatite B oculta,  dos quais 
apresentamos 2 casos.

Caso 2 
Dador Sexo Masculino; Idade 60 anos; Naturalidade S. Tomé e Príncipe

Conclusões
A introdução dos testes de ácidos nucleicos no rastreio analítico dos dadores de sangue, permitiu a diminuição da 
transmissão da hepatite B por transfusão, quer pela detecção de dadores em fase de pré-seroconversão, quer pela 
detecção de dadores com hepatite B oculta.
O Diagnóstico de dadores com Hepatite B oculta tem um impacto significativo no âmbito da Saúde Pública, pois 
possibilita a identificação e o tratamento precoce da infecção, diminuindo possíveis complicações no futuro , assim 
como  a monitorização dos contactos interpessoais  e do agregado familiar. 

          R=Reactivo        N=Negativo
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PO41 - PREVALÊNCIA DA INFEÇÃO POR VIH, VHC E VHB NA POPULAÇÃO DE DADORES 
DE SANGUE DO HOSPITAL GARCIA DE ORTA

  João Filipe Almeida ¹; Susana Ribeiro ¹; Kateryna Saban ¹; Anabela Junqueira ¹; Isabel Cunha ¹

1 - Hospital Garcia de Orta

Palavras-chave: Dadores de sangue, Dádiva de san-
gue, Doenças transmissíveis, VIH, VHB, HGO

Caracterização da população de dadores de sangue do 
Hospital Garcia de Orta (HGO) em termos de preva-
lência da infeção por VIH, VHC e VHB no período 
compreendido entre 2015 e 2018. Comparação dos 
dados obtidos com os referentes aos avaliados no pe-
ríodo 2002-2014, no HGO (Saban K, Ribeiro S, Pos-
tolachi R, et al. Prevalência da infeção por VIH, VHC 
e VHB na população de dadores do Hospital Garcia 
de Orta. IX Congresso Nacional da APIH. 2015). Fo-
ram revistas 20389 dádivas de sangue efectuadas no 
HGO entre 1/01/2015 e 31/12/2018. Dados obtidos do 
sistema informático e suporte de papel. Testes de ras-
treio: Ac HIV 1 e 2 (Ag p24 a partir de junho 2017), Ac 
HCV, Ag HBs, Ac HBc e Ac HBs por método de qui-
mioluminescência. Testes de ácidos nucleicos (TANs) 
realizados no IPST. Testes confirmatórios realizados 
no Serviço de Patologia Clínica (SPC) do HGO e Ins-
tituto Português de Sangue e Transplantação (IPST). 
Testes complementares para VHB: Ac HBe, Ag HBe, 
Ac HBc IgM por método de quimioluminescência no 
SPC. Dadores positivos convocados para confirmação 
em nova amostra, sendo os positivos referenciados à 
consulta de Infecciologia (VIH) ou Gastroenterologia 
(VHC e VHB) do HGO.

Foi efetuado Lookback aos dadores positivos de acor-
do com a legislação em vigor.

- Dadores com resultados positivos confirmados: VIH 
- 3 casos (14,71 por 100000 dádivas, ou 1 caso por 
6796 dádivas); VHC – 3 casos (idem); VHB – 3 casos 
(idem).

- 100% dadores com TANs positivos.
- 1 dador VHB positivo em período de janela serológi-
ca (teste rastreio negativo + TAN VHB positivo).
- 100% dadores positivos foram encaminhados e se-
guidos na consulta de Infecciologia (VIH) e Gastroen-
terologia (VHB e VHC).
- Comportamentos de risco referidos: 0% dadores 
VIH positivos; 67% (2) dadores VHC positivos e 0% 
dadores VHB positivos.
- Idade média de dadores positivos: 33 anos (A) (26 
– 43 A) para VIH, 43 A (33 – 56 A) para VHC e 41 A 
(29 – 50 A) para VHB.
- Existência/ ausência dádivas anteriores: VIH – 100% 
(3) dadores com dádivas anteriores, VHC – 100% (3) 
dadores de 1ª vez, VHB – 33% (1) dadores de 1ª vez e 
67% (2) dadores com dádivas anteriores.
- Lookback: efetuado nos 5 dadores com dádivas an-
teriores – 3 dadores VIH positivos e 2 dadores VHB 
positivos – sem registo de casos de transmissão.

Observou-se, em relação ao estudo anterior realizado 
no período entre 2002 e 2014 em dadores de sangue 
no HGO, um ligeiro aumento da prevalência de infe-
ção VIH (14,71/100000 dádivas em comparação com 
12,59/100000) e uma marcada diminuição da preva-
lência na infeção por VHB (14,71/100000 dádivas em 
comparação com 39,17/100000) e VHC (14,71/100000 
dádivas em comparação com 40/100000). Em relação 
à idade média, continua-se a verificar que os casos 
positivos ocorrem tendencialmente em indivíduos jo-
vens. Para o VIH a média de idades desceu de 42A 
para 33A, em relação ao VHC desceu de 45A para 43A 
e no caso do VHB a média de idades manteve-se nos 
41A.
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PO45 - A IMPORTÂNCIA DA PROFILAXIA NA DEFICIÊNCIA CONGÉNITA DE FATOR XIII 
– EXPERIÊNCIA DO CENTRO DE COAGULOPATIAS CONGÉNITAS (CCC) DO CENTRO 
HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA NORTE (CHULN)

Ana Palricas Costa ¹; Fátima Rodrigues ¹; Artur Pereira ¹; Cristina Catarino ¹ 
1 - Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Palavras-chave: Coagulopatia Congénita, FXIII

A deficiência congénita de fator XIII (DFXIII) é uma 
doença hemorrágica hereditária rara, de transmissão 
autossómica recessiva, com uma incidência aproxima-
da de um caso por cada 3-5 milhões de indivíduos. 
Nas suas formas mais graves, traduz-se em níveis e ati-
vidade reduzidos de FXIII (<1-5%) não apresentando 
os testes clássicos da coagulação quaisquer alterações. 
As hemorragias ocorrem, maioritariamente, algum 
tempo após traumatismo ou intervenção cirúrgica, 
sendo frequentes hemorragias do coto umbilical/in-
tracraniana/intra-abdominal/muco-cutânea, abortos 
espontâneos/recorrentes e cicatrização deficiente. A 
abordagem terapêutica é realizada, profilaticamente 
ou on demand (OD), com concentrado de FXIII(C.
FXIII) ou plasma fresco congelado(PFC), sendo o 
prognóstico favorável se o tratamento adequado for 
disponibilizado. Os autores pretendem demonstrar a 
importância da profilaxia nos dois casos de DFXIII, 
seguidos no CCC-CHULN. Revisão bibliográfica do 
tema e análise retrospetiva dos dados clínicos das duas 
utentes. 

1º Caso: Mulher, 44 anos, natural de Cabo Verde e re-
sidente em Portugal desde 2008. Foi nessa altura re-
ferenciada ao CCC por menorragias, tendo sido con-
firmado o diagnóstico de DFXIII(1,4%). Da história 
familiar, destaca-se apenas um irmão com história de 
epistaxis frequentes, não existindo consanguinidade. 
Apresenta um fenótipo grave, caraterizado essencial-
mente por equimoses e hematomas de grandes di-
mensões, e menorragias graves com anemia frequente 
e necessidade de terapêutica com ferro. Verificou-se 
ainda necessidade de suporte transfusional em dois 
partos eutócicos e em diversas intervenções cirúrgi-
cas. Até 2009 realizou apenas terapêutica de substitui-
ção OD com PFC, tanto nos episódios hemorrágicos 
como nos procedimentos cirúrgicos. Desde essa data, 

por  manter menorragias frequentes, iniciou profilaxia 
mensal com C.FXIII com redução do número e gravi-
dade das hemorragias.

2º Caso: Mulher, 43 anos, natural no Brasil, residente 
em Portugal há cerca de um ano, e desde então segui-
da no CCC. Sem história familiar de consanguinida-
de, e sem antecedentes familiares relevantes, tendo o 
diagnóstico (FXIII<2%) sido confirmado apenas aos 
10 anos de idade. Apresenta um fenótipo hemorrágico 
grave desde o nascimento, com  hemorragia do cor-
dão umbilical; equimoses e hematomas musculares; 
hemartroses; hematúria; hemorragia intracraniana 
e diversos episódios de hemorragia intra-abdominal 
por rotura do corpo de lúteo com necessidade de in-
tervenção cirúrgica em 3 dos episódios. 
Até aos 21 anos, os episódios hemorrágicos e os pro-
cedimentos cirúrgicos foram tratados OD com PFC, 
tendo tido como intercorrência infeção por hepatite 
C. Iniciou profilaxia com C.FXIII aos 37 anos, que 
manteve durante toda a gravidez e peri-parto (cesa-
riana), sem complicações hemorrágicas. Atualmente 
faz profilaxia a cada 4 semanas com C.FXIII, não se 
tendo registado, no último ano, qualquer episódio he-
morrágico.
O diagnóstico de DFXIII é um desafio clínico devido 
ao facto dos testes da coagulação clássicos não apre-
sentarem alterações, sendo, a história pessoal/familiar  
frequentemente, importante na orientação diagnósti-
ca. Nos casos graves, a profilaxia é a terapêutica reco-
mendada prevenindo, facilmente quando comparada 
com outros distúrbios hemorrágicos, potenciais com-
plicações hemorrágicas graves. Nos 2 casos apresenta-
dos assistimos a uma redução significativa do número 
de episódios hemorrágicos após o início da profilaxia 
com C.FXIII, com diminuição da frequência hospita-
lar e consequente melhoria da qualidade de vida.

POSTERSPO43 - “DOENÇA DO BEIJO” NUMA DADORA ASSINTOMÁTICA - CASO CLÍNICO

Ema Piloto ¹; Pedro Simões ¹; Mário Cunha ¹; Matilde Braz ¹; Luis Banha ¹; Isabel Branco ¹; Margarida Silveira ¹

1 - Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil de Lisboa, E.P.E.

Palavras-chave: Vírus Epstein-Barr, Transfusão

O vírus Epstein-Barr (EBV) é um vírus herpes, capaz 
de permanecer num estado latente no indivíduo após a 
primo-infecção, causador de mononucleose infecciosa 
e associado a várias neoplasias - incluindo carcinoma 
nasofaríngeo, linfoma de Burkitt, doença de Hodgkin 
e (nos doentes com imunodepressão) linfoma de cé-
lulas B. Quando a primo-infecção se dá na infância, é 
geralmente assintomática; nos doentes que contraem o 
vírus na idade adulta, as manifestações clínicas (febre, 
odinofagia, linfadenopatia) tornam-se mais comuns. 
Sendo transmitido geralmente através da saliva, pode 
ser também adquirido por via transfusional. Segundo 
a Legislação Portuguesa, e a European Directorate for 
the Quality of Medicines & HealthCare, o rastreio de 
EBV não é obrigatório nos dadores de sangue.

Apresenta-se o caso de uma dadora de 21 anos (já com 
historial de dádiva de sangue na instituição desde há 
cerca de 2 anos), que em Março de 2019 compareceu 
para dádiva (4 meses após a última), estando assin-
tomática, e tendo sido colhida uma unidade de san-
gue total sem reacções adversas. Segundo o protocolo 
da instituição, uma amostra do sangue foi enviada ao 
Serviço de Patologia Clínica para realização de hemo-
grama imediatamente após a dádiva; nesse Serviço, o 

leucograma e a observação da morfologia dos linfóci-
tos activados no esfregaço de sangue periférico leva-
ram à suspeita de diagnóstico de mononucleose infec-
ciosa. No próprio dia, este resultado foi activamente 
comunicado ao Serviço de Imunohemoterapia, o que 
permitiu que todo o produto da dádiva fosse inutiliza-
do como medida preventiva de transmissão de EBV. 
A dadora foi avisada e orientada para consulta de Me-
dicina Geral e Familiar. Posteriormente foi realizada 
serologia para EBV, constatando-se o estado de pri-
mo-infecção da dadora (IgM EBV-VCA positiva e IgG 
EBV-VCA positiva, com IgG EBV-EBNA negativa) e 
foi determinada a carga viral no soro: 1608 UI/mL. 

A incidência de primo-infecção assintomática pelo 
EBV em adultos no nosso país não é conhecida. Num 
estudo de rastreio de infecção por EBV em adultos 
jovens no Reino Unido, 6 de 448 indivíduos foram 
identificados como estando em primo-infecção e as-
sintomáticos, o que sugere que não se trate de um fe-
nómeno raro nessa faixa etária. No caso apresentado 
- e uma vez que em Portugal as técnicas de inactivação 
de patógenos não se aplicam a todos os componentes 
do sangue - um simples hemograma com comunica-
ção activa do resultado no próprio dia da dádiva pre-
veniu a possibilidade de disseminação do vírus através 
de transfusão.
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PO46 - GRAVIDEZ DE SUCESSO APÓS TRANSPLANTE HEPÁTICO ABO INCOMPATÍVEL

Beatriz Ferro ¹; Ana Ribeiro ¹; Teresa Araújo ¹; Ana Mascarenhas ¹; Ana Alegria ²; Maria José Alves ³

1 - Serviço de Imunohemoterapia, Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Serviço de Imunohemoterapia, Maternidade 

Alfredo da Costa, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 3 - Serviço de Medicina Materno-Fetal, Maternidade Alfredo da Costa, Centro Hospitalar 

Universitário de Lisboa Central

Introdução:  O transplante hepático (TxH) ABO in-
compatível (ABOi) tem vindo a assumir-se como uma 
estratégia “life saving” viável na falência hepática agu-
da, na indisponibilidade de um enxerto compatível. 
No entanto, a rejeição hiperaguda, mediada por anti-
corpos do sistema ABO, representa um ponto crítico 
do TxH, podendo levar ao retransplante e/ou morte. 
A otimização da terapêutica imunossupressora e a 
realização de plasmaférese (para diminuição do título 
de isoaglutininas) reduzem o risco de rejeição, pelo 
que o TxH ABOi se associa, cada vez mais, a melho-
res outcomes clínicos. Relativamente ao TxH ABOi na 
gravidez, existe apenas um caso descrito na literatura 
e apresentamos um outro caso de sucesso do nosso 
centro hospitalar. 

Caso Clínico

Transplante Hepático: Doente do sexo feminino, 38 
anos, melanodérmica, com doença hepática crónica 
(DHC) a vírus da hepatite B (VHB) e vírus da hepatite 
D (VHD).
A 24/6/2013 foi submetida a TxH ABOi de dador ca-
dáver por " acute on chronic liver disease” (Receptor 
B Rh+ ccDee; Dador A Rh + CcDEe). À data: pes-
quisa de anticorpos irregulares negativa; título de an-
ticorpos (Ac) anti-A=256. Não realizou plasmaférese 
pré-TxH por instabilidade hemodinâmica e iniciou 
terapêutica imunossupressora. O TxH decorreu sem 
intercorrências.
No pós-TxH, o título de Ac anti-A variou de acordo 
com a tabela 1, com realização de plasmaférese nos 
dias assinalados. 

Realizou biópsia hepática em D8, que revelou rejeição 
aguda, pelo se ajustou a imunossupressão. Teve alta 
em D49 pós-TxH, sob Everolimus, Tacrolimuns, Mi-
crofenolato de Mofetila (MMF) e Prednisolona.

Gravidez: A doente expressou vontade de engravidar 
3 anos pós-TxH, tendo sido encaminhada para con-
sulta pré-concecional. Suspendeu Everolimus e MMF, 
mantendo a restante terapêutica.
Às 24 semanas + 2 dias de gestação, por alteração da 
função hepática (AST 402, ALT 548) decidiu-se inter-
namento na MAC para otimização da imunossupres-
são e monitorização. Às 25 semanas iniciou quadro de 
prurido intenso e colocou-se a hipótese diagnóstica de 
colestase gravídica, tendo iniciado ácido ursodesoxi-
cólico com melhoria progressiva (ver tabela 2). A gra-
videz decorreu sem outras intercorrências.
Às 35 semanas + 6 dias foi submetida a cesariana (Re-
cém-nascido: sexo feminino, peso=2335g, índice de 
Apgar 9/10, grupo sanguíneo B Rh+). Os títulos de Ac 
anti-A mantiveram-se estáveis no periparto (Ac An-
ti-A = 8) e a doente teve alta em D3 pós-parto / D79 
de internamento. Mantém-se estável 6 anos após TxH.

Discussão: Os outcomes materno-fetais nas recetoras 
de transplante hepático são geralmente favoráveis, as-
sociando-se, no entanto, a um aumento da incidência 
de parto pré-termo, pré-eclampsia, restrição do cres-
cimento fetal e diabetes gestacional.
Relativamente ao prognóstico da gravidez pós-TxH 
ABOi, os dados são escassos. A gestão da terapêuti-
ca imunossupressora constitui um desafio, tendo em 
conta os seus potenciais efeitos adversos e teratogéni-
cos. Apesar dos riscos, o caso clínico descrito constitui 
um exemplo de sucesso da gravidez pós-TxH ABOi, o 
qual foi possível através de uma cuidadosa abordagem 
multidisciplinar.
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Tabela 1: Evolução do título de Ac anti-A no pós-TxH

Tabela 2: Evolução do título de Ac Anti-A / transaminases durante a gravidez
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PO47 - POLIMORFISMOS DA INTERLEUCINA 28B

Tiago Brites ¹; Celene Sargento ¹; Célia Ferreira ¹; Jorge Tomaz ¹

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)

Introdução: Na Hepatite Crónica C existem factores 
que afectam a resposta virológica sustentada. A Ge-
nome-Wide Association Studies (GWAS) identificou 
que a variação genética do hospedeiro era crucial para 
predizer a resposta ao tratamento e eliminação espon-
tânea em doentes infectados com o vírus da Hepatite 
C (VHC). Polimorfismos num único nucleótido na 
região do gene da “Interleucina28B” (IL28B) do cro-
mossoma 19 estão fortemente associados à clearance 
espontânea do VHC. A investigação contínua na in-
fecção pelo VHC tem conduzido ao conhecimento da 
eficácia e tolerabilidade no tratamento, permitindo o 
desenvolvimento de múltiplos “direct-acting antivi-
rals” (DAAs) que atuam nas várias fases específicas 
dentro do ciclo do VHC. Recentemente, uma associa-
ção possível entre o polimorfismo genético da IL28B 
e infeção pelo vírus da Hepatite B (VHB) tornou-se 
também relevante e de especial interesse porquanto 
alguns estudos provaram que a clearance do HBsAg 
era superior em portadores CC quando comparados 
aos genótipos CT ou TT. O conhecimento do genótipo 
IL28B no doente infetado com VHC/VHB tornou-se 
portanto, uma mais-valia na orientação e decisão clí-
nica no início da terapêutica.
Para dar resposta às solicitações clínicas, propusemo-
-nos detectar no polimorfismo rs12979860 (rs60) do 
gene IL28B humano a diferenciação dos genótipos 
CC/CT/TT e fazer o estudo analítico da técnica uti-
lizada.

Material e Métodos
• Câmara de Fluxo Laminar (Telstar technologies) 
• Extração de ácidos nucleicos EasyMag (bioMérieux)
• Sistema PCR em tempo real da Hain-Lifescience/
Iberlab e “Rotor-Gene Q”- Sacace/Quilaban  
• 30 amostras de doentes com diagnóstico clínico de 
hepatite vírica.
• Determinação do genótipo IL28B por rtPCR da Sa-
cace (técnica já validada e usada por rotina) e execu-
tado em duplicado por rt PCR da Hain.

Avaliados 2 controlos externos de qualidade (Instand)

Resultados: Das 30 amostras estudadas obtivemos os 
seguintes resultados: 

1. Uma sobreposição a 100% entre os resultados obti-
dos na Sacace e na Hain.
2. Uma concordância de 100% nas amostras executa-
das em duplicado na Hain.
3. Resultados correctos nos controlos de qualidade ex-
ternos efectuados nas amostras enviadas pela Instand.
4. Uma maior prevalência do genótipo CT (n=20), se-
guido do CC (n=8) e TT (n=2).

Conclusão: A técnica da Hain quando comparada 
com a da Sacace e avaliada pelo controlo de qualida-
de externo, demonstrou ser sensível, reprodutível e de 
fácil execução, pelo que poderá ser uma alternativa à 
técnica já utilizada. Ambas as técnicas utilizadas têm 
os seus pontos fortes, destacando para a técnica da 
Sacace a possibilidade da determinação em simultâ-
neo dos genótipos do rs12979860 (CC/CT/TT) e do rs 
8099917 (GG/GT/TT). 
Na técnica da Hain que só determina os genótipos do 
rs12979860 evidenciou-se uma maior facilidade de 
execução e leitura além se ser economicamente mais 
vantajosa.
Comparando este estudo com outro realizado no SS-
MT-CHUC e apresentado num congresso da Interna-
tional Society of Blood Transfusion (ISBT), verificou-
-se uma prevalência de 51% para o genótipo CC numa 
amostragem de 273 dadores voluntários de sangue, 
saudáveis, enquanto nestes doentes o predomínio é do 
genótipo CT.

POSTERS PO48 - EMICIZUMAB – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO (CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE COAGULOPATIAS CONGÉNITAS – CRCC DO CHULC)

Ana Rita Pardal Dos Santos ¹; Rita Isabel Cruz Serrano E Silva ¹; Maria João Diniz¹; Margarida Antunes¹ 
1 - Centro Hospitalar Lisboa Central

Palavras-chave: Hemofilia A, Emicizumab, Inibido-
res do FVIII

A hemofilia A (HA) é uma doença hemorrágica con-
génita caracterizada por um défice do FVIII da coagu-
lação e por hemorragias espontâneas ou traumáticas. 
O tratamento ideal consiste na profilaxia dos episó-
dios hemorrágicos com a infusão de concentrados de 
FVIII, 2 a 3 x por semana ou em dias alternados. O 
desenvolvimento de inibidores do FVIII é uma com-
plicação que surge em cerca de 30% destes doentes, 
tornando o tratamento habitual ineficaz e com reper-
cussões na morbimortalidade. Actualmente, os doen-
tes com HA grave e inibidores, realizam profilaxia ou 
tratamento dos episódios hemorrágicos, com agentes 
bypass – concentrado de factor VII activado recom-
binante (FVIIaR) e/ou concentrado de complexo 
protrombínico activado (CCPA). Recentemente, foi 
aprovado um anticorpo monoclonal biespecífico que 
mimetiza o FVIII - Emicizumab - possibilitando a li-
gação entre o factor IXa e o factor X, com consequen-
te progressão da cascata da coagulação. No CRCC do 
CHULC são seguidos 8 doentes com HA grave e inibi-
dores, dos quais 3 iniciaram profilaxia com Emicizu-
mab. O objectivo deste trabalho é avaliar o impacto 
clínico da introdução do Emicizumab nestes doentes.

Revisão dos processos clínicos de três doentes com 
HA grave (idades: 38, 49 e 51 anos) e inibidores do 
FVIII, altos respondedores, que iniciaram profilaxia 
com Emicizumab.  Avaliada e comparada a taxa de 
hemorragia anual (THA) pré e pós introdução do me-
dicamento. Identificaram-se os eventos hemorrágicos 
espontâneos, as hemorragias em articulações alvo, as 
hemorragias pós-traumáticas, assim como a realiza-
ção procedimentos invasivos. Verificou-se o registo de 

eventos adversos. O Emicizumab foi administrado na 
dose de 3mg/Kg/semana, durante 4 semanas, segui-
da de 1.5mg/Kg/semana, por via subcutânea. O tra-
tamento de episódios hemorrágicos realizou-se com 
FVIIaR, 90mcg/Kg.

Os doentes com HA e inibidores iniciaram terapêutica 
com Emicizumab em Julho (2) e Outubro (1) de 2018, 
há 10 e 7 meses respectivamente. Neste período ocor-
reu uma diminuição de cerca de 89% da THA, com 
uma diminuição de 100% na taxa de hemorragias das 
articulações alvo e apenas se registou um hematoma 
subcostal por acesso de tosse, tratado com êxito com 
FVIIaR. Num doente foi realizada uma endoscopia 
digestiva alta, sem tratamento profiláctico de substi-
tuição e sem complicações hemorrágicas. Registaram-
-se reacções cutâneas no local de administração do 
Emicizumab, em dois doentes, no período inicial com 
dose de carga e cefaleias e artralgias aquando do início 
do tratamento, em outro doente.

A administração de Emicizumab ,uma vez por sema-
na, por via subcutânea, levou a uma redução signifi-
cativa de eventos hemorrágicos, quando comparado 
com o tratamento profiláctico e on demand, com 
agentes bypass. Os efeitos adversos reportados foram 
os mais frequentemente descritos na literatura. Não se 
observaram eventos adversos graves. O efeito da pro-
filaxia com Emicizumab na redução de hemorragias, o 
modo e frequência de administração e a segurança de-
monstradas, têm impacto muito positivo na qualidade 
de vida das pessoas com HA e inibidores.
Os desafios futuros nestes doentes serão o momento 
em que fôr necessária a realização de cirurgias major 
ou se ocorrer o desenvolvimento de inibidores contra 
o Emicizumab.
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PO53 - OSTEOMALÁCIA HIPOFOSFATÉMICA HIPERFOSFATÚRICA INDUZIDA PELA 
CARBOXIMALTOSE FÉRRICA - UM EFEITO ADVERSO ESQUECIDO?

Carla Leal Pereira (Portugal)¹; Nikita Khmelinskii (Portugal)²; José Carlos Romeu (Portugal)²; Clara Juncal (Portugal)¹

1 - Serviço de Imuno-Hemoterapia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 - Serviço de Reumatologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Palavras-chave: ferro endovenoso, hipofosfatémia, 
ferropénia, anemia ferropénica

As formulações mais recentes de ferro endovenoso 
permitem administrações de doses elevadas em toma 
única,com reposição rápida e eficaz das reservas de fer-
ro,associadas a baixo risco de reacções anafilácticas.O 
impacto na qualidade de vida é significativo em doen-
tes com ferropénia/anemia ferropénica no contexto 
de perdas hemorrágicas mantidas.A hipofosfatémia é 
um efeito adverso bem documentado,habitualmente 
transitória,assintomática e reversível.Contudo,o risco 
de desenvolvimento de complicações graves a longo 
prazo é real mas frequentemente negligenciado.

Doente do sexo masculino de 58 anos seguido desde 
2012 em hospital de dia de Imuno-Hemoterapia por 
anemia ferropénica crónica associada a Síndrome de 
Rendu-Osler-Weber,com episódios de epistáxis re-
correntes e abundantes.Realizou ferro endovenoso 
regular no primeiro ano sob a forma de óxido ferroso 
sacarosado(4 administrações/mês),sendo necessária 
a sua substituição por carboximaltose férrica(CMF).
Após cerca de 1 ano,inicia quadro de agravamento 
progressivo de dor músculo-esquelética generalizada 
associada a fraqueza muscular e limitação funcional.
Foi admitido inicialmente o diagnóstico de distro-
fia miotónica que se excluiu,mantendo a hipótese 
de espondilartrite,contudo sem resposta benéfica à 
terapêutica dirigida.Internamento em 2016 na Reu-
matologia revelou hipofosfatémia de 1.5mg/dL(N:2.
4-5.1),calcémia de 8.9mg/dL(N:8.6-10.2), 25-Vit.D 
insuficiente(24.8ng/mL; N>30) e ligeira elevação de 
PTH(92.4pg/mL;N:14-72).A avaliação retrospecti-
va documentou hipofosfatémia persistente,com va-
lores <2.0mg/dL,desde o início da administração de 
CMF.O cálculo da taxa de reabsorção tubular de fós-
foro(TRP) de 0.36 (N>0.85),e da taxa de reabsorção 
tubular máxima de fosfato por taxa de filtração glo-
merular(TmP/GFR) de 0,8mg/dL (N>2.0),confirmou 
o estado de hipofosfatémia hiperfosfatúrica.A cinti-
grafia óssea revelou múltiplos focos de captação em 

arcos costais e região subcapital dos fémures.O estudo 
imagiológico documentou múltiplas fracturas lineares 
de insuficiência,de acordo com o diagnóstico de os-
teomalácia,e excluiu espondilartrite.Iniciou terapêuti-
ca com fósforo 3g/d,calcitriol 0.25µg/d e reposição de 
25-vit.D (800UI/d),verificando-se estabelecimento de 
normofosforémia e melhoria clínica.Após a exclusão 
de outras causas,concluiu-se como etiologia da hipo-
fosfatémia hiperfosfatúrica a administração de CMF.
Com a confirmação do diagnóstico, é submetido em 
ambulatório a nova alteração da formulação de ferro 
para óxido ferroso sacarosado,mantendo a normali-
zação dos parâmetros analíticos de fósforo.Depois de 
decorrido meio ano,e por incompatibilidade na vida 
quotidiana do doente é novamente re-introduzida a 
CMF.Até à data mantém necessidade de administração 
mensal de CMF, com hipofosfatémia entre 1.5-2.0mg/
dL, mantendo terapêutica dirigida. Apresentamos um 
caso de diagnóstico tardio de osteomalácia hipofos-
fatémica hiperfosfatúrica associado à administração 
prolongada de ferro endovenoso.A disponibilidade 
de formulações de ferro endovenoso mais recentes 
como a CMF,permitiram-nos obter eficácias superio-
res neste contexto de perdas crónicas,assim como,uma 
melhoria na qualidade de vida do doente com menos 
deslocações ao hospital de dia,apesar da persistência 
da hipofosfatémia. Casos de osteomalácia hipofosta-
témica hipofosfatúrica estão relacionados com a di-
minuição da degradação do fibroblast growth factor 
23(FGF23),resultando em fosfatúria e diminuição da 
síntese do 1,25-dihidroxivitamina D.O estabelecimen-
to do diagnóstico correcto representa um desafio dada 
a baixa prevalência desta complicação e manifestações 
clínicas pouco específicas,muitas vezes confundidas 
com estados de deficiência de ferro.A monitorização 
do fósforo de doentes submetidos a administrações 
de ferro endovenoso está recomendada,assim como a 
sensibilização do próprio doente para os sintomas.O 
relato deste caso representa um alerta para os clínicos 
prescritores de ferro endovenoso,assim como para a 
necessidade da colaboração multidisciplinar.

POSTERS PO54 - DOENÇA DE VON WILLEBRAND (DVW) COM MANIFESTAÇÃO HEMORRÁGICA GRAVE 
EM DOENTE COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) – IMPORTÂNCIA DA PATOLOGIA 
AUTOIMUNE NA MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO FENOTÍPICA

Catarina Jacinto Correia ¹; Fátima Rodrigues ¹; Cristina Catarino ¹; Artur Pereira ¹; Ana Durães ¹ 
1 - Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas (CRCC)  – Serviço de Imuno-Hemoterapia, Hospital de Santa Maria, CHULN

Palavras-chave: Coagulopatias Congénitas, DvW, 
LES, patologia autoimune e hemostase

Objectivos/Enquadramento: A DvW tipo 1 é causada 
por um défice quantitativo de fator vW e está associa-
da a  tendência hemorrágica pouco significativa. 
A associação entre patologias autoimunes e o desen-
volvimento de coagulopatias adquiridas está bem es-
tabelecida, existindo vários casos descritos de DvW 
adquirida associada ao diagnóstico de LES. Desconhe-
ce-se, no entanto, a possível interferência da doença 
autoimune na expressão fenotípica da DvW congéni-
ta.  Neste trabalho apresentamos um caso de evidência 
clínica e laboratorial de DvW grave associado a diag-
nóstico prévio de LES.

Caso Clínico: Mulher, 25 anos, natural da Guiné, 
com antecedentes de trombocitopénia autoimune (13 
anos) e LES de início juvenil (15 anos). História de 
gengivorragias em contexto da trombocitopenia au-
toimune e agravamento de sintomatologia hemorrági-
ca (epistáxis e menorragias) após diagnóstico de LES. 
Durante internamento por descompensação do LES, e 
na sequência de hemorragia incontrolável relaciona-
da com colocação de CVC jugular, foi efetuado estudo 
laboratorial que revelou FVIII - 6%, FvW Ag -2% e 
RCo 0%.  O teste de mistura efetuado nesta fase foi 
sugestivo da presença de inibidores do FvW. Foi trans-
ferida para o CRCC onde, por agravamento do qua-
dro clínico (início de hematúria grave e hemorragia 
alveolar), foi efetuada terapêutica com concentrado de 
FVIII+FvW. 
Cerca de 3 semanas após a alta, verificavam-se níveis 
hemostáticos de FVIII - 51%;  FvWAg - 48% e RCo 
- 36%. Nos meses seguintes, e apesar do controlo do 
LES com sucessivos reajustes da terapêutica dirigida, 
manteve epistáxis recorrentes, associadas a picos de 

atividade da doença.
Alguns meses depois, verificou-se novo episódio de 
hemorragia grave – hemoperitoneu por rotura de 
quisto ovárico – com necessidade de internamento e 
terapêutica hemostática. Laboratorialmente, confir-
maram-se níveis de FVIII - 3%, FvW Ag - 2% e RCo 
<5%. A pesquisa de inibidores nesta fase foi, no entan-
to, negativa.
Três meses após este internamento, com controlo ade-
quado do LES e sem discrasia evidente, os resultados 
laboratoriais revelaram FVIII-16%, FvWAg-10%,RCo 
<7%, e teste de mistura com correção.  O estudo ge-
nético efetuado revelou mutação do gene FvW em he-
terozigotia, mais frequente em africanos, associada a 
níveis mais baixos de FvW e FVIII - fator modulador 
de fenótipo.
Até à data, mantém episódios ocasionais de discrasia, 
associada a flutuações nos níveis de FVIII/FvW.

Discussão/Conclusão: O diagnóstico diferencial entre 
DvW adquirida e DvW congénita, principalmente nas 
formas ligeiras da doença é, frequentemente, muito 
difícil. Dado o início tardio da sintomatologia, o diag-
nóstico de DvW tipo 3 congénita foi sempre uma hi-
pótese remota. As evidências clínicas e laboratoriais, 
observadas ao longo do tempo, sempre nos pareceram 
apontar para uma DvW tipo 1 ou 2 congénita agrava-
da pela patologia autoimune, embora os resultados da 
pesquisa de inibidores tenham sido díspares. Quanto 
à mutação genética identificada, embora não permita 
a confirmação de DvW, quando associada ao diagnós-
tico de LES poderá explicar o efeito cumulativo nos 
níveis de FvW. Consideramos que este caso releva a 
importância da interação das patologias autoimunes 
na hemostase, a sua interferência nos níveis dos fato-
res de coagulação e o seu possível papel na modulação 
fenotípica da expressão hemorrágica.
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PO55 - FACTOR VIII - BINDING ASSAY NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA DOENÇA DE 
VON WILLEBRAND TIPO 2N

Dalila Patrício ¹; Joana Rita Pinheiro ¹; Tiago Luis ¹; Catarina Guedes ¹; Rogério Barreira ¹; Gonçalo Orfão ¹; Ramón Salvado ¹; Jorge Tomaz ¹

1 - Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Factor VIII - Binding Assay; Doença 
de von Willebrand 2N

A variante qualitativa tipo 2N (DvW2N) da doença de 
von Willebrand é caracterizada por alterações na ca-
pacidade de ligação do factor von Willebrand (FvW) 
ao factor VIII (FVIII), com redução da semivida deste 
último. Uma vez que o perfil fenotípico se assemelha 
ao da hemofilia A moderada (HAM), têm sido re-
portados casos com diagnóstico errado. Foram tam-
bém descritos doentes com DvW tipo 1 (DvW1) mal 
diagnosticados. O diagnóstico diferencial de HAM e 
DvW2N é obtido por estudo molecular, no entanto, 
também a determinação da actividade do FvW para 
ligar FVIII (FvW:FVIII-B), quando possível, pode fa-
cilitar a orientação do algoritmo de estudo, nomeada-
mente o rácio (R) FvW:FVIII-B/FvW Antigénio (Ag), 
que indica suspeita de DvW2N se for < 0.3. A deter-
minação da actividade FvW:FVIII-B é efectuada, por 
norma, em laboratórios de referência, especializados 
em diagnóstico de DvW. O presente estudo tem por 
objectivos avaliar os primeiros resultados de FvW:F-
VIII-B em doentes previamente diagnosticados com 
DvW2N, comparando-os com os de doentes com 
HAM e DvW1 e, ainda, discutir o seu papel no fluxo 
de estudo para diagnóstico diferencial.

O doseamento da actividade FvW:FVIII-B foi realiza-
do com um kit comercial ELISA (Asserachrom® VW-
F:FVIIIB; Stago) em 14 doentes (13 famílias não rela-
cionadas): 6 com DvW2N previamente diagnosticada 
por estudos moleculares (5F; 1M; média idade 47.1 
[2-66] anos); 4 com HAM (média idade 57 [31-72] 
anos) e 4 com DvW1 (3F; 1M; média idade 34.3 [6-52] 

anos). Não foram incluídos portadores de DvW2N. O 
cut-off de diagnóstico para o método FvW:FVIII-B 
usado foi <20%; portadores/heterozigóticos podem 
apresentar 30-60% de actividade FvW:FVIII-B, o que 
não exclui HAM.

Dos doentes com DvW2N (FVIII 20±11%, vWF:Ag 
62±10%), 5 mostraram resultados com diminuição 
acentuada da actividade FvW:FVIII-B (9.4±8.2%; 
2 com valores nulos) e 1 com valores borderline de 
20.6%. Os HAM apresentaram valores normais (1 com 
64.4%) enquanto um doente com DvW tipo 1 teve 
28.3%. Para todos os DvW2N, o rácio FvW:FVIII-B/
FvW Ag foi sempre <0.3 (0-0.27) (Tabela 1) enquan-
to para os HAM (0.6±0.2; um com R =0.36) e DvW1 
(4±2.6) os rácios foram normais. O R FvW:FVIII-B/
FvW Ag mais baixo foi encontrado em doentes com a 
mutação Arg186Trp, que confere DvW2N (Tabela 2).

A diminuição da capacidade para ligar FVIII, pelo 
FvW, foi detectada, sem dúvida, pelo método FvW:-
FVIII-B em 5 doentes, em contraste com os valores 
normais que os doentes com HAM apresentaram. O 
método exige um valor de FvW Ag >10%, o que cons-
titui uma limitação que pode dificultar a detecção de 
valores baixos de FvW:FVIII-B, quando combinado 
com um défice quantitativo. Não tem sido, também, 
possível distinguir entre doentes com HAM e porta-
dores de DvW2N. No entanto, a determinação da ac-
tividade FvW:FVIII-B continua a ser o único método 
funcional que permite diferenciar o diagnóstico de 
DvW2N e HAM, constituindo o primeiro passo para 
orientar o estudo molecular.

POSTERS PO56 - HEMORRAGIA GRAVE NUMA PORTADORA DE HEMOFILIA B

Vanessa Oliveira ²; Margarida Antunes ¹; Maria João Diniz ¹ 
1 - Serviço de Imuno-hemoterapia, Hospital S. José, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, 

Hospital Prof Doutor Fernando Fonseca

Palavras-chave: hemofilia B, portadora, transfusão 
maciça

A Hemofilia B é uma coagulopatia congénita ligada 
ao cromossoma-X e caracterizada por níveis reduzi-
dos ou ausentes de factor IX, traduzindo-se clinica-
mente em hemorragias recorrentes graves. Cerca de 
um terço dos doentes apresenta mutações de novo. Os 
homens são os mais afectados pela doença mas apro-
ximadamente 30% das mulheres portadoras possuem 
níveis de factor IX abaixo de 40% e têm elevado risco 
hemorrágico.

Mulher, 45 anos, saudável, sem queixas de menome-
trorragias ou outras perdas hemáticas até 2004 quan-
do, na sequência de parto distócico inicia quadro de 
hemorragia subcutânea e ocular com hematomas dis-
persos. Nesse contexto, realiza-se estudo analítico ob-
tendo-se valores basais de FIX de 20%. O estudo mo-
lecular detecta a presença da mutação g.17758T>A, 
Y115N do gene F9 em heterozigotia e é diagnosticada 
como portadora de Hemofilia B. Dos restantes fami-
liares directos apenas o filho primogénito apresenta a 
mutação descrita não sendo detectadas as mutações 
estudadas nos restantes familiares. 

Sem intercorrências até 2008, altura em que, após o 
diagnóstico de adenocarcinoma do útero, realiza his-
terectomia total com anexectomia bilateral complica-
das no pós-operatório por choque hemorrágico (he-
moperitoneu) e coma induzido durante 7 dias, com 
necessidade de suporte transfusional de concentrado 
eritrocitário (CE) e crioprecipitado. Em dezembro de 
2008 por estenose do ureter direito, é submetida a ure-
tero-nefrectomia também com necessidade de suporte 
transfusional. No seguimento destas intercorrências é 
referenciada à Consulta de Coagulopatias do Hospital 
de São José em Abril de 2009.

 Em Abril de 2012 é submetida a cirurgia de excisão 
de quisto no canal tireo-glosso, que decorre sem in-
tercorrências, sob administração diária de 2000 UI de 
rFIx, durante os 4 dias de internamento e posterior-
mente em dias alternados até 48h após alta hospitalar, 
mantendo níveis de FIX de 60%.
 
Em 2013, é admitida no SU em choque hemodinâmi-
co com hemorragia intestinal activa e com história de 
melenas e síncope. São administradas 4000UI de FIX 
em bólus e várias unidades de CE. A doente é diag-
nosticada com angiodisplasia do cólon direito com 
necessidade de abordagem cirúrgica. Por persistência 
de hemorragia activa mantém necessidades transfu-
sionais importantes (cerca de 8 CE e 3 plasmas fresco 
congelados no pré-cirúrgico) apesar de terapia diária 
com 3000UI de rFIX desde D1 até D7 mantendo ní-
veis de FIX de cerca de 60-80%. É intervencionada a 
D8 sob terapia com 2000UI FIX bi-diário que mantém 
até D14 mantendo níveis de FIX de 80-110%. A D15 
passa a 2000UI FIX/dia e tem alta a D17 sem hemor-
ragia activa e sem necessidade de terapia com FIX no 
domicílio.

Desde então sem intercorrências, realiza administra-
ção de concentrado de FIX recombinante de forma 
profiláctica antes da realização de procedimentos in-
vasivos como punções de nódulo, intervenções dentá-
rias e colonoscopias.
As portadoras de hemofilia B geralmente não neces-
sitam de cuidados especiais nas actividades de vida 
diária ou em intervenções cirúrgicas. No entanto, por 
vezes os níveis de FIX basais são bastante reduzidos 
e condicionam qualquer tipo de intervenção invasiva.
Esta portadora comporta-se como um caso de hemo-
filia B moderada, com profilaxia mandatória antes da 
realização de procedimentos invasivos.

POSTERS



POSTERS - Revista Portuguesa de Imuno-Hemoterapia Revista Portuguesa de Imuno-Hemoterapia - POSTERS122 123

PO57 - HEMOFILIA A ADQUIRIDA: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

Eunice Parcelas ¹; Cristina Catarino ²; Fátima Rodrigues ²; Artur Pereira ²; Dúlio Teixeira Passos ²

1 - Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Hospital de São Francisco Xavier, Lisboa; 2 - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria

Palavras-chave: hemofilia, hemofilia A adquirida, 
FVIII, inibidores, bypass, rFVIIa, FEIBA, coagulo-
patia

A Hemofilia A adquirida é uma doença hemorrágica 
rara causada por autoanticorpos contra o fator VIII 
(FVIII). Na maior parte dos casos, a apresentação ini-
cial da doença é hemorragia espontânea súbita, sem 
história familiar ou pessoal prévia associada. Mais de 
50% dos casos não têm etiologia identificada, no en-
tanto existem várias condições associadas esta doença, 
nomeadamente: doenças autoimunes, tumores sóli-
dos, doenças linfoproliferativas e gravidez.

Uma doente do sexo feminino de 79 anos recorreu ao 
serviço de urgência (SU) hospitalar por hematoma es-
pontâneo da coxa esquerda com 3 dias de evolução. 
Da investigação analítica realizada, salientavam-se 
uma hemoglobina de 6,7 g/dl e um tempo de trom-
boplastina parcial ativada (aPTT) >100 segundos. À 
observação, verificava-se um extenso hematoma nas 
faces interna e posterior da coxa esquerda, sem sinais 
de compromisso vascular ou nervoso, o que foi con-
firmado por tomografia computorizada (TC). Foi feita 
uma investigação laboratorial mais extensa, que con-
cluiu uma diminuição franca do FVIII (FVIII C <1%; 
Fator VII C > 180%; Fator IX 6,5%) e a presença de 
inibidor do FVIII com título positivo de 471 UB. A 
doente realizou 2 UCE, iniciou corticoterapia pulsa-
da ainda no SU, e iniciou terapêutica com fator VIIa 
recombinante (rFVIIa), tendo ficado internada numa 
enfermaria de Medicina para tratamento e estudo 
etiológico complementar, no entanto sem nenhuma 
etiologia identificada. A abordagem diagnóstica e te-
rapêutica foi, durante todo o percurso, decidida em 
conjunto pelas especialidades de imunohemoterapia e 

de medicina interna. Durante o internamento, man-
teve esta terapêutica, com controlo regular dos níveis 
de FVIII e de inibidores do FVIII, tendo-se verificado 
uma progressiva reabsorção do hematoma, no entan-
to, com aparecimento de hematomas de novo ao 4º dia 
de internamento, nomeadamente no antebraço direito 
e cervical direito, este documentado por TC cervical e 
com posterior necessidade de entubação orotraqueal. 
A doente foi, neste contexto, admitida na Unidade de 
Cuidados Intensivos, com diminuição progressiva do 
intervalo da administração do rFVIIa, devido ao agra-
vamento do hematoma cervical, o que levou à neces-
sidade de substituição do rFVIIa por concentrado de 
complexo protrombínico ativado (FEIBA®), tendo ini-
ciado também ciclofosfamida 100mg/dia e rituximab 
600mg/semana. Após 5 semanas, obteve-se um título 
de inibidores negativo e franca progressão na reabsor-
ção dos hematomas. A terapêutica imunossupressora 
manteve-se durante algumas semanas. A doente man-
teve consultas de imunohemoterapia de follow uppara 
reavaliação e controlo analítico do valor de FVIII e de 
inibidores do FVIII.

O tratamento da hemorragia através de agentes de 
bypass resolve cerca de 90% dos casos, sendo o trata-
mento ideal ainda controverso. No entanto, estes agen-
tes devem ser usados com precaução devido aos riscos 
trombóticos (arteriais e venosos) associados. É crucial 
adequar o tratamento à resposta clínica do doente, 
com controlo analítico regular. Torna-se de especial 
relevância o reconhecimento e diagnóstico precoces 
desta doença, de forma a permitir uma rápida insti-
tuição da terapêutica adequada, sendo fundamental 
a intervenção da especialidade de imunohemoterapia 
nestes casos. 

POSTERS PO58 - HEMOFILIA A ADQUIRIDA – CASO CLÍNICO

Marta Jorge ¹; Rita Bernardino ¹; Anabela Aires ¹; Margarida Antunes ¹; Maria João Diniz ¹ 
1 - Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas – Serviço de Imuno-hemoterapia do Hospital de S. José

Introdução
A Hemofilia A Adquirida é uma doença rara com ele-
vada mortalidade caracterizada pelo desenvolvimento 
de auto-anticorpos que inibem o fator VIII da coagu-
lação gerando quadros hemorrágicos graves e às vezes 
fatais. Apresenta 2 picos de incidência: em mulheres 
jovens, na sua maioria relacionadas com a gravidez, 
e na 3ª idade. Cerca de metade dos casos são idiopá-
ticos e a outra metade encontra-se associada a pato-
logias como doenças auto-imunes ou neoplasias e à 
gravidez. A mortalidade pode oscilar entre os 9 e os 
33%. O diagnóstico e o tratamento devem ser preco-
ces e iniciados no momento do diagnóstico de forma a 
erradicar os auto-anticorpos e prevenir episódios he-
morrágicos graves.

Caso Clínico 
Homem, 87 anos, autónomo, com múltiplas comorbi-
lidades, sob anticoagulação oral (ACO) por fibrilha-
ção auricular. Trazido ao Serviço de Urgência (SU) 
após trauma da coxa direita, sem sinais de discrasia 
hemorrágica, recebendo alta. Cerca de 30 dias depois 
regressou ao SU por episódio de lipotimia, dor, edema 
e hematoma na coxa direita com 2 dias de evolução. 
Analiticamente apresentava Hb de 6mg/dL, Plaquetas 
245 000/L, INR 1,45 e APTT 133´´ ficando internado 
e suspendendo-se a ACO. Ao 5º dia de internamento 
por hematoma espontâneo dos membros superiores 
com APTT muito prolongado suspeitou-se de Hemo-
filia A Adquirida, pedindo-se doseamento de FVIII 
(<0.5%) e pesquisa de inibidores (137,65 UB) que 
confirmaram o diagnóstico. Iniciou terapêutica com 
o Concentrado de Complexo Protrombínico Ativado 
(aCCP) - FEIBA® 4000UI de 12/12h e Prednisolona 

70mg/dia durante 48h, seguido de FEIBA® 4000UI/dia 
+ Prednisolona 70mg/dia durante 3 dias. Ao 10º dia, 
por ausência de hemorragia e subida do FVIII para 
8.7%, suspendeu-se FEIBA® e manteve-se Predniso-
lona na mesma dose. Ao 43º dia por novo hemato-
ma da coxa, com queda acentuada da hemoglobina, 
reiniciou-se tratamento com FEIBA®: 4000UI/dia. 
72h após, verificou-se agravamento da hemorragia e 
a dose de FEIBA® foi aumentada para 4000UI a cada 
8h, associada a Prednisona 105mg/dia. Esta dose foi 
reduzida ao fim de 3 dias e iniciada Ciclofosfamida 
50mg/dia. Ao 55º dia de internamento, sem sinais de 
discrasia hemorrágica e estabilidade clínica, com do-
seamento de FVIII 43,9% e Inibidores < 0,5UB sus-
pendeu-se FEIBA®, e manteve-se Prednisolona 40mg/
dia + Ciclofosfamida 50mg/dia. Cerca de 10 dias de-
pois o doente acabou por falecer por infeção do trato 
respiratório, sem agente isolado.

Conclusão
A Hemofilia Adquirida é de diagnóstico difícil, deven-
do suspeitar-se em indivíduos com APTT prolongado 
e TP normal associado a uma clínica hemorrágica sú-
bita sem antecedentes pessoais ou familiares de coa-
gulopatia. A corticoterapia isolada ou associada a um 
imunossupressor é o tratamento de 1ª linha para a er-
radicação dos anticorpos e os agentes bypass (aCCP e/
ou rFVIIa) são os fármacos usados no tratamento dos 
episódios hemorrágicos. A otimização destas terapêu-
ticas previne a morbimortalidade quando iniciadas o 
mais cedo possível sendo importante o seguimento 
por equipas multidisciplinares e sempre que possível 
em Centros de Referência. 
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PO59 - CASUÍSTICA DE DADORES COM TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA POSITIVO 
DO CENTO HOSPITALAR DE TONDELA-VISEU, EPE ENTRE 2008 E 2018

Ana Palmira Amaral ¹; Ana Palmira Pereira ¹; Arnaldo Brito ¹;  Rui Filipe Lobo ¹; Marina Costa ¹

1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu EPE

Introdução
O Teste de Antiglobulina Direto (TAD) positivo indi-
ca a presença de imunoglobulina ou complemento na 
superfície dos eritrócitos. Estima-se que, aproxima-
damente, 1 entre 1,000 a 14,000 dadores apresentem 
um TAD positivo. Alguns destes dadores desenvolvem 
mais tarde patologias tais como neoplasias ou doenças 
auto-imunes. 

Na Medicina Transfusional, o TAD é uma temática 
interessante por ser quase impossível compatibilizar 
eritrócitos TAD positivos com um receptor.

O objetivo deste estudo é de determinar a prevalência 
de TAD positivos na nossa população de dadores e o 
seu seguimento.

Materiais e métodos
Estudo retrospetivo realizado no sistema informático 
SIBAS® e consulta dos processos clínicos dos dadores/
doentes com TAD positivo. Pesquisou-se TAD positi-
vos em dadores quer tenham sido realizados por pro-
vas incompatíveis ou por um primeiro TAD positivo. 
A especificidade de classe foi realizada quando se ob-
tinha uma reação forte.

Resultados
Na nossa população de dadores aptos, entre os anos 
de 2008 e 2018 obtivemos uma amostra de 14 dadores 

com TAD positivo, o que corresponde a uma preva-
lência de 3 dadores em 10,000. Quanto à especifici-
dade, 11 dadores apresentaram IgG, 2 IgM e 2 sub-
classes do complemento. Dos dadores TAD positivo, 8 
(57,1%) são do sexo feminino e 6 (42,9%) pertencem 
ao sexo masculino; com uma média de idade de 43 
anos (max. 65; min 22). Os dadores com TAD positiva 
eram 42.8% do grupo 0, 28.5% do grupo A, 14.3% do 
grupo B e 7.1% do grupo AB; 92.8% eram D+ e 7.1% 
D-.

No seguimento destes 14 dadores, foram diagnostica-
dos 3 casos de neoplasias, 21.4% (um Mieloma Múlti-
plo, um Hepatocarcinoma e um Carcinoma da Mama) 
e 2 casos de Doenças auto-imunes, 14.3% (um Artrite 
Reumatóide e um Lúpus Eritematoso Sistémico) e 2 
dadores que tinham sido inoculados com vacinas no 
mês anterior e que mais tarde apresentaram TAD ne-
gativo.

Conclusão
A prevalência de dadores com TAD positivo represen-
tada na nossa população de dadores é a encontrada na 
literatura assim como a especificidade de classes.

A prevalência de neoplasias e doenças auto-imunes 
diagnosticadas na nossa população realça a importân-
cia do seguimento destes dadores.

POSTERS PO60 - QUELAÇÃO DE FERRO EM DOENTES NÃO-DEPENDENTES DE TRANSFUSÃO

Rita Fleming ¹;  Catarina Jacinto Correia ¹; Ana Oliveira ¹ 
1 - Serviço de Imuno-Hemoterapia - Hospital de Santa Maria, CHULN

Palavras-chave: Hiperferritinémia e Quelação de fer-
ro

Objectivos/Enquadramento
Nas patologias que cursam com eritropoiese ineficaz 
(EI) e hemólise, como síndromes mielodisplásicos 
(SMD), hemoglobinopatias e deficiências enzimáticas, 
deverá investigar-se a sobrecarga de ferro mesmo sem 
história transfusional. A anemia e hipoxia provocadas 
pela EI levam a redução dos valores de hepcidina e 
subsequente aumento da absorção de ferro intestinal. 
Ao exceder a capacidade de transporte da transferri-
na, o ferro sérico deposita-se nos tecidos, ocorrendo 
formação de radicais livres e consequente lesão teci-
dular. Para expoliação do ferro em doentes com ane-
mia, e dado que não existe mecanismo no organismo 
que permita a sua eliminação, resta a utilização de 
quelantes do ferro. O objectivo deste trabalho é avaliar 
a eficácia e segurança da utilização do quelante oral de 
toma única, Deferasirox (DFX), em doentes não-de-
pendentes de transfusão com hiperferritinémia.

Materiais/métodos
Estudo retrospectivo com avaliação de dados relativos 
a 14 doentes seguidos em consulta no HSM: 6 doen-
tes com SMD, 2 com esferocitose, 3 com b-talassémia 
minor, 1 com a-talassémia, 1 com anemia normocítica 
e normocrómica e 1 com deficiência de glicose-fos-
fato-isomerase; sendo que após caracterização gené-
tica salienta-se a existência de 4 doentes portadores 
de mutação no gene HFE (2 C282Y +/-, 2 H6RD +/+) 
– alterações que não justificam a sobrecarga de ferro 
nem a anemia.  O diagnóstico de sobrecarga de ferro/
hiperferritinémia foi realizado através do doseamento 
de ferritina sérica e confirmado por Ressonância Mag-
nética (RM) hepática.  A dose inicial de DFX utilizada 
foi inicialmente de 20 mg/Kg/dia e posteriormente de 
7-14 mg/Kg/dia, em toma única por via oral (alteração 

da formulação de comprimidos orodispersíveis para 
comprimidos revestidos a justificar o ajuste da dosa-
gem).  A monitorização foi realizada conforme RCM. 
Ressalva-se que em 2 doentes, em adição à terapêutica 
quelante, realizaram-se flebotomias terapêuticas (FT) 
com remoção de 200 mL de volume sanguíneo de 15-
15 dias.

Resultados
Verificou-se uma redução de 34% da ferritina sé-
rica aos 6 meses e 68% aos 12 meses após início da 
toma de DFX [ferritina inicial média 1282.1 ng/mL 
(720–3439); ferritina média aos 6m 846.9 ng/mL 
(300–2315); ferritina média aos 12m 411.3 ng/mL 
(213–735)]. Em 7 doentes (50%) houve necessidade 
de suspensão temporária da quelação por aumento 
transitório da creatinina, com reintrodução posterior 
aquando da normalização dos valores. Apenas 1 doen-
te (7.1%) parou definitivamente a terapêutica por au-
mento da creatinina mantido. Verificou-se ainda au-
mento transitório da ALT em 2 doentes (14.3%) com 
necessidade de ajuste de dose. A referir ainda que 4 
doentes (28.6%) suspenderam a terapêutica por dimi-
nuição dos valores de ferritina sérica (verificando-se a 
sua normalização: ferritina <300 ng/mL). 

Conclusão
Em patologias com EI e/ou hemólise é necessário ava-
liar a sobrecarga de ferro mesmo sem história trans-
fusional.  Não sendo possível realizar flebotomias 
em doentes com redução do valor de hemoglobina, 
é mandatório recorrer à quelação. É essencial moni-
torizar periodicamente estes doentes com vista à de-
tecção de efeitos acessórios, podendo ser necessário 
suspender a terapêutica ou realizar ajustes de dose. É 
importante o doente estar informado acerca de even-
tuais efeitos adversos e suas manifestações clínicas, de 
forma a saber como actuar nessas situações.
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PO61 - TROMBOFILIA COMBINADA EM DOENTE JOVEM COM TROMBOEMBOLIA 
PULMONAR

Filipa Martins Pereira ¹; Arnaldo Brito ¹; Ana Palmira Amaral ¹; Filipe Lobo ¹; Marina Costa ¹

1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Palavras-chave: Tromboembolismo venoso, Trombo-
filia hereditária

O tromboembolismo venoso (TEV) apresenta etio-
logia multifatorial e as suas causas podem ser here-
ditárias ou adquiridas. Metade dos casos de TEV 
em doentes com trombofilias hereditárias ocorre na 
presença de fatores de risco adquiridos (como cirur-
gia, imobilização prolongada, gravidez, contracetivos 
orais). As trombofilias hereditárias devem ser sus-
peitadas em doentes jovens com TEV na ausência de 
fatores de risco para trombose. O estudo familiar de 
trombofilias hereditárias permanece um tema de con-
trovérsia entre autores. 

Neste contexto apresentamos o caso de um jovem de 
19 anos que recorreu ao Serviço de Urgência por disp-
neia para pequenos esforços, ortopneia, hemoptises e 
toracalgia do hemitórax direito que agravava com a 
respiração, com quatro dias de evolução e agravamen-
to gradual. Nega história de traumatismo. Com ante-
cedentes pessoais de bronquiolite na primeira infância, 
excesso de peso e lipodistrofia dos membros inferiores. 
Sem outros fatores de risco trombóticos e cardiovas-
cular. Ao exame objetivo apresentava diminuição dos 
sons respiratórios na base pulmonar direita, sem ou-
tros achados. Analiticamente apresentava doseamento 
de d-dímeros elevados e a angiotomografia confirmou 
diagnóstico de tromboembolia pulmonar de não alto 
risco. Efetuou terapêutica com enoxaparina, iniciou 
estudo de trombofilias e teve alta medicado com riva-
roxabano durante 6 meses. Na consulta de reavaliação 
aos 4 meses foi encaminhado para Imunohemoterapia 

por apresentar doseamento de proteína C inferior a 
5%, efetuado em fase aguda. Repetiu e completou es-
tudo de trombofilia após termino de anticoagulação, 
tendo-se confirmado deficiência de proteína C (5%) 
por dupla heterozigota do gene PROC (mutação exão 
7 c.644G>A e c.659G>A) e mutação heterozigótica do 
fator V de Leiden (c.1691G>A). Retomou anticoagu-
lação com varfarina e foi encaminhado para Consulta 
de Hipocoagulação Oral. 

Procedeu-se ao estudo familiar. Mãe e irmã sem his-
tória trombótica, apresentam diminuições ligeiras 
da proteína C e mutação heterozigótica no exão 7 do 
gene PROC (c.659G>A e c.644G>A, respetivamente). 
Pai com antecedentes de acidente isquémico transitó-
rio por volta dos 58 anos, veias varicosas nos mem-
bros inferiores e tabagismo. Analiticamente apresenta 
ligeira diminuição de proteína C, por mutação hetero-
zigótica do exão 7 (c.644G>A), assim como mutação 
heterozigótica do fator V de Leiden. Pela clínica e alte-
rações genéticas apresentadas iniciou anticoagulação.

Este caso vai de encontro com a literatura, ao demons-
trar que a combinação de vários fatores de risco gené-
tico para trombose provocam TEV em idades jovens. 
Também realça o interesse de estudar trombofilias 
nestes doentes, assim como os seus familiares. É ainda 
objetivo salientar que se continuam a fazer estudos de 
trombofilias em momentos inadequados e que equi-
pas multidisciplinares são importantes na gestão dos 
doentes.

POSTERS PO62 - A INTERVENÇÃO DO IMUNO-HEMOTERAPEUTA NA COLESTASE NEONATAL

Rita Pombal ¹; Marcos Sousa ²; Graça Oliveira ²; Cláudia Vaz ²; Manuela Lopes ²; Carmo Koch ² 
1 - Serviço de Imuno-hemoterapia, Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E.; 2 - Serviço de Imuno-hemoterapia, Centro Hospitalar 

Universitário de São João, E.P.E.

Palavras-chave : imuno-hemoterapia, colestase neno-
natal

A especialidade de Imuno-Hemoterapia caracteriza-
-se pelos componentes técnico-laboratorial e clínico, 
permitindo um acompanhamento interdisciplinar do 
doente. Existe uma grande variedade de patologias 
que podem condicionar alterações da coagulação. 
Cabe ao Imuno-Hemoterapeuta integrar os conheci-
mentos teóricos e laboratoriais, num contexto clínico 
específico e, numa abordagem multidisciplinar, orien-
tar o diagnóstico e a terapêutica do doente.

Lactente de termo, com 1 mês de idade, do género 
masculino, caucasiano, sem antecedentes pré e peri-
-natais de relevo, em aleitamento materno exclusivo. 
Trazido ao SU por prostração e vómitos em jato, com 
um dia de evolução. Ao exame físico apresentava-se li-
geiramente ictérico, com duas equimoses de pequena 
dimensão, no joelho esquerdo e dorso, não traumá-
ticas e acolia. Após avaliação pediátrica foi requisita-
do estudo sumário da coagulação prévio à realização 
de punção lombar, considerada necessária por sus-
peita de meningite. Obteve-se o seguinte resultado: 
aPTT >180 seg; TP >200 seg e fibrinogénio 239 mg/
dL, confirmado em segunda amostra, com contrain-
dicação para a realização do procedimento invasivo. 
Prosseguiu-se com o estudo de coagulopatia: correção 
do prolongamento do aPTT e TP no teste de mistura 
com plasma normal e nível de fator X de 1%. Peran-
te o quadro clínico colocou-se a hipótese de défice de 
absorção de vitamina K. Em colaboração com a pedia-
tria decidiu-se adiar a realização de punção lombar, 
até esclarecimento do quadro clínico e colocou-se a 
hipótese diagnóstica de hemorragia cerebral espontâ-
nea, que foi confirmada em ecografia transfontanelar 

e, posteriormente, em TC e RMN cerebral: “volumosa 
lesão hemorrágica cerebelosa 37,5 x 28,2 x 30,3 mm, 
com desvio anterior do bolbo raquidiano, amígdalas 
cerebelosas em normal posição, sem sinais de conflito 
de espaço do buraco magno”. Foi medicado com vita-
mina K 1 mg ev e PFC 15 ml/Kg. Após o tratamento 
instituído, apresentou correção completa do estudo da 
coagulação (aPTT 34,1 seg; TP 13,7 seg e fibrinogénio 
258 mg/dL). O restante estudo analítico evidenciou 
anemia microcítica (Hb 9.6 g/dl) e bilirrubinas, FA e 
AST aumentadas. O lactente foi internado por coles-
tase neonatal, com hemorragia cerebral espontânea, 
associada a alterações da coagulação. Atualmente, ao 
13º dia de internamento e em colaboração multidis-
ciplinar (pediatria, imuno-hemoterapia e neurocirur-
gia), aguarda-se esclarecimento da causa de colestase 
neonatal, com o estudo de doenças metabólicas e de 
atrésia das vias biliares extra-hepáticas em curso. O 
lactente apresenta-se clinicamente estável, com hema-
toma cerebral em fase de reabsorção. Tem realizado, 
semanalmente, estudo sumário da coagulação, que se 
mantém normal, sem necessidade, até ao momento, 
de terapêutica adicional.

A colestase neonatal é uma entidade clínica que abran-
ge múltiplas etiologias e, por isso, pode ter diversas 
formas de apresentação, o que dificulta o diagnóstico 
e atrasa o início da terapêutica. Neste caso, o défice da 
vitamina lipossolúvel K, com alterações da coagula-
ção, condicionou uma hemorragia cerebral espontâ-
nea, que culminou com os sintomas iniciais descritos. 
Este caso clínico demonstra a importância que a in-
terpretação dos resultados laboratoriais obtidos, in-
tegrados num contexto clínico específico, representa 
para uma correta e atempada orientação diagnóstica e 
terapêutica do doente.
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PO63 - ANÁLISES DE CUSTO-EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 
INTRAOPERATÓRIA DE SANGUE (RIS) NO CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE 
COIMBRA (CHUC)

Catarina Guedes ¹; Rute Preto ¹; Rámon Salvado ¹; Jorge Tomaz ¹

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Recuperação Intraoperatória de San-
gue; Custo-Efetividade

Objetivos 
A implementação procedimentos de recuperação in-
traoperatória de sangue (RIS) é uma estratégia que 
visa a redução de perdas hemáticas durante o procedi-
mento cirúrgico, levanto por a uma menor utilização 
de componentes alogénicos. Este trabalho destina-se 
a avaliar os custos associados a um programa de RIS, 
num hospital de referência em Portugal, em relação à 
transfusão alogénica.

Materiais e Métodos
Análise retrospetiva de 97 cirurgia com RIS, de Janei-
ro2017 a Fevereiro2019 no CHUC. Foram excluídos 
do estudo 5 procedimentos. 
Os dados analisados foram: género do doente, tipo 
de procedimento realizado, a hemoglobina (Hb) pré-
-operatória, a Hb pós-operatória, e a realização de 
transfusão de concentrado de eritrócitos (CE) no pe-
ri-operatório, através de consulta dos registos clínicos 
de RIS, processo eletrónico do doente e software SI-
BAS®. O tratamento dos dados foi realizado em Mi-
crosoft® EXCEL, versão 15,32.

Resultados
Dos 97 doentes 38 eram do género masculino, com Hb 
pré-operatória média de 14,07g/dl (9,9g/dl a 17g/dl) e 
Hb pós-operatória de 11,23g/dl (7,8g/dl a 15,4g/dl); e 
59 eram do género feminino com Hb pré-operatória 
média de 13,22g/dl (10,3 g/dl a 15,1g/dl) e Hb pós-
-operatória de 10,83g/dl (7,5g/dl a 13,2g/dl). 10 doen-
tes homens tinham Hb<13g/dl (um com Hb<10g/dl) 
e uma doente mulher tinha Hb<11g/dl. 
A média de idades total é de 67,15 anos. 
As cirurgias foram: 41,2% artrodeses da coluna, 37,1% 
revisões de prótese total (anca/joelho), 9,3% repara-
ções de aneurisma da aorta abdominal, 7,6% próteses 
totais (anca/joelho) e 4,8% outras.

Em média, o volume processado foi de 6568 ml e o 
volume de suspensão de eritrócitos recuperado foi de 
682 ml por procedimento.
O valor médio de diminuição de hemoglobina nos 
procedimentos onde se realizou RIS, sem transfusão 
alogénica perioperatória, foi de 2,65g/dl (min 0 g/dl – 
máx. 5,5g/dl).
Das 92 cirurgias incluídas no estudo, 12 realizaram 
transfusão peri-operatória (de 1 a 3 CE).
A suspensão de eritrócitos obtida tem um hematócrito 
<40%, e baseando-nos no volume médio recuperado, 
o produto obtido equivale aproximadamente a 1,6 CE.
Segundo as tabelas do SNS (portaria nº 207/2017 de 
11 de Julho) os preços a praticar são: unidade de CE 
104,20€; procedimento RIS 310,70€.
Assim sendo, o custo relativo à transfusão de 1,6 uni-
dades alogénicas (equivalentes ao volume médio recu-
perado) seria de 175,52€/procedimento (incluindo os 
custos associados a cross-match).

Conclusão
De acordo com os valores obtidos seria necessário re-
cuperar o equivalente a aproximadamente 3 CE para o 
custo de RIS se equiparar ao da transfusão alogénica.
Esta análise, vai ao encontro de resultados em outros 
estudos publicados, e indica que a utilização isolada 
de RIS poderá não ser, em termos puramente econó-
micos, vantajosa. Contudo, temos de ter em conta os 
benefícios para o doente na evicção de complicações 
decorrentes da transfusão alogénica. 
Embora a RIS se possa enquadrar num conjunto de 
medidas que englobam um dos pilares do Patient 
Blood Management, por si só apresenta um impacto, 
em termos económicos no CHUC, pouco significa-
tivo. É por isso importante, na redução das necessi-
dades transfusionais intra-operatórias, implementar 
outras estratégias de gestão do sangue do doente, no-
meadamente a otimização pré-operatória. 

POSTERS PO64 - DOENÇA DE VON WILLEBRAND TIPO 3 E DOENÇA INFLAMATÓRIA 
INTESTINAL – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Erick Arias ¹; Anabela Aires ²; Alexandra Santos ²; Margarida Antunes ²; Maria João Diniz ² 
1 - CHULC - Hospital de São José; 2 - CHULC - Hospital de São José

Palavras-chave: Doença von Willebrand tipo 3 Doen-
ça Inflamatória Intestinal caso clínico

A Doença de von Willebrand (DvW) é a doença he-
morrágica hereditária mais frequente, caracterizada 
por uma anomalia quantitativa (Tipos 1 e 3) ou quali-
tativa (Tipo 2) do factor de von Willebrand (FvW). É 
de transmissão autossómica dominante (maioria dos 
casos). As hemorragias mucocutâneas  são a sintoma-
tologia predominante. Os doentes com DvW3 (5-10% 
dos casos) têm um défice grave de FvW e FVIII:C, e 
podem desenvolver hemartroses/artropatia, com im-
pacto na qualidade de vida. Estudo retrospectivo de 
um caso clínico de DvW3 e Doença Inflamatória In-
testinal (DII).

Doente do sexo feminino com 45 anos e diagnóstico 
de DvW tipo 3, com história hemorrágica de epistá-
xis, gengivorragias, menometrorragias e hemorragias 
após extrações dentárias, com hematoquésias durante 
2 meses após toma de AINE. Estes episódios condi-
cionaram vários internamentos no hospital da área de 
residência por anemia aguda grave com repercussão 
hemodinâmica, tendo realizado suporte transfusional, 
ácido aminocapróico e concentrado de FVIII/FVW 
(CFVW) 2000 UI. 

Por manutenção do quadro hemorrágico associado a 
diarreia foi transferida para o SU do HSJ, onde iniciou 
CFVW 2000U de 12/12 horas. Manteve hematemeses, 
hematoquésias, instabilidade hemodinâmica e neces-
sidade de transfusão com CE, tendo permanecido nos 
cuidados intermédios. Após estabilização do quadro 
foi transferida para a enfermaria de cirurgia onde 
manteve episódios de hemorragia digestiva e diarreia, 
associados a febre. A EDA não apresentou alterações e 
colonoscopia diagnosticou ileocolite de etiologia a es-
clarecer. Foi transferida para cuidados intensivos por 

instabilidade hemodinâmica, mantendo necessidade 
de suporte transfusional frequente. A repetição da 
colonoscopia revelou úlceras e aspectos sugestivos de 
Doença de Chron, tendo iniciado corticoterapia, sala-
zopirina e enemas de mesalazina. Por agravamento do 
quadro clínico realizou nova colonoscopia que reve-
lou agravamento das lesões ulceradas, pelo que fez tra-
tamento local com clips e adrenalina, contudo sem efi-
cácia. Também efectuou angiografia selectiva, que foi 
inconclusiva. Por ausência de resposta à corticoterapia 
iniciou tratamento com Infliximab e Azatioprina. No 
decurso de novo episódio de hematoquésias associado 
a choque hipovolémico procedeu-se a colectomia sub-
total com ileostomia, ao 45º dia de internamento. Sem 
recorrência hemorrágica após a cirurgia.

Durante o internamento a doente efectuou terapêutica 
com CFVW, 2000 U de 12/12h, com reforço terapêu-
tico antes das colonoscopias de urgência, 2000U de 
8/8h nos dias que antecederam a cirurgia e no período 
pós-operatório, após o qual se reduziu a terapêutica 
progressivamente. Foi também efectuada terapêutica 
com ácido aminocapróico. A doente teve alta ao 97º 
dia de internamento com ileostomia funcionante, to-
lerante à alimentação oral, em recuperação da marcha 
e sob tratamento profiláctico com CFVW.

Nesta doente os vários exames endoscópicos e a his-
tológia das biópsias foram inconclusivos para um 
diagnóstico definitivo, o que revela a dificuldade do 
diagnóstico das doenças inflamatórias do intestino 
associadas à patologia hemorrágica. Apesar de níveis 
terapêuticos de CFVW, não foi possível o controlo he-
mostático, até à realização da cirurgia, o que evidên-
cia a dificuldade de controlo de hemorragias GI nos 
doentes com DVW.
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PO65 - ESTUDO DA UTILIZAÇÃO CLÍNICA DE CONCENTRADO PLAQUETÁRIO NO 
ADULTOS NO SERVIÇO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL NO CHLO/HEM

Vadym Khapko Vadym Khapko (Ukraine)¹

1 - SMT-HEM-CHLO

Palavras-chave: 1985

Avaliar se os critérios utilizados para transfundir con-
centrados plaquetários no adulto no serviço de Me-
dicina Transfusional – (SMT-HEM-CHLO) estão ou 
não de acordo com os critérios definidos na referida 
Norma quando à utilização clínica de concentrados 
plaquetários no adulto.

Avaliaram-se os pedidos de transfusão de concentra-
dos plaquetários recebidos no SMT-HEM, no período 
compreendido entre 01.01.2019 e 17.06.2019, obten-
do-se um total de 145 pedidos. Deste foram satisfeitos 
121.

Percentagem de processos clínicos com registo ex-
presso da decisão subjacente a transfusão – 100%

   - Número de processos com resisto expresso da de-
cisão subjacente à transfusão – 121

   - Número total de doentes transfundidos com Con-
centrado Plaquetário – 121

Percentagem de doentes transfundidos com Concen-
trado Plaquetário em hemorragia activa – 25,6%

   - Número de doentes transfundidos com Concerta-
do Plaquetário em hemorragia activa – 31

Número total de doentes não sangrantes transfundi-
dos com Concentrado Plaquetário sem trombocito-
penia nem trombopatia – 0%

Verifica-se que na globalidade a prática transfusional 
no que diz respeito á utilização clínica de Concentra-
dos Plaquetários no Adulto, cumpre os critérios ex-
pressos na Norma.

POSTERS PO66 - ANÁLISE RETROSPECTIVA DO USO DE COMPLEXO PROTROMBÍNICO DURANTE 
UM ANO NUM HOSPITAL CENTRAL

Erick Arias ¹; Rita Serrano ¹; Anabela Aires ¹; Maritza Silva ¹

1 - CHULC - Hospital de São José

Palavras-chave : Octaplex complexo protrombinico 
analise

A hemorragia grave e coagulopatia podem ocorrer 
em vários contextos clínicos como hepatopatia, CID, 
complicações obstétricas, trauma ou cirurgia. A di-
minuição de factores da coagulação subsequente exi-
ge uma correcção rápida e eficaz por parte da equipa 
multidisciplinar reponsável pelo doente.
O concentrado de complexo protrombínico (CCP) ou 
Octaplex® é um hemoderivado composto por factores 
dependentes da vitamina K [nomeadamente factores 
II (FII), VII (FVII), IX (FIX) e X (FX)] e também por 
agentes anti-trombóticos como proteínas C e S.
Vários estudos revelam a eficácia do CCP, principal-
mente em: reversão urgente da acção dos anticoagu-
lantes anti-Vitamina K no adulto com hemorragia 
relevante ou em preparação para cirurgia ou proce-
dimento invasivo urgentes; hemorragia intracraniana; 
hemorragia grave no perioperatório por coagulopatia; 
hemorragia maciça pós- traumática; coagulopatia as-
sociada a insuficiência hepática.
O objectivo deste trabalho é a caracterização dos 
doentes que realizaram Octaplex no ano de 2018.
Estudo retrospectivo observacional dos doentes, se-
guidos no serviço, que realizaram Octaplex entre 
01/01/2018 e 31/12/2018. Os dados foram recolhidos 

através da análise dos processos clínicos e dos siste-
mas informáticos SClínico e ASIS.
Octaplex foi administrado a 72 homens (70%) e 31 
mulheres (30%), com idade média de 73 anos (entre 
26 e 95 anos), numa média de 2,8 embalagens por ad-
ministração (correspondendo a cerca de 1400 UI). A 
maioria das administrações foi realizada no Serviço de 
Urgência (54%), seguido da UUM (15%), a UCI Neu-
rocríticos e Trauma (11%) e Bloco Operatório Central 
(9%). A indicação mais frequente foi a obtenção de 
hemostase/ prevenção hemorrágica (35%), seguida da 
correcção dicumarínica rápida (25%) e da correcção 
pré-operatória (19%). Os diagnósticos mais frequen-
tes foram hemorragia intracraniana (24%) e hepato-
patia (9%).
O Octaplex representa um papel essencial na manu-
tenção da hemostase e é uma opção de 1ª linha nos 
casos de hemorragia por coagulopatia e na correcção 
pré-operatória de valores das provas de coagulação 
alterados. A administração de CCP provou-se asso-
ciada a uma redução (por vezes drástica) dos valores 
de tempo de protrombina/INR, sendo, portanto, uma 
terapêutica eficaz na coagulopatia. Não foram regista-
dos eventos adversos.
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PO67 - ANÁLISE DOS INTERNAMENTOS DE DOENTES COM COAGULOPATIAS 
CONGÉNITAS NUM PERÍODO DE DOIS ANOS

Catarina Jacinto Correia ¹; Cristina Catarino ¹; Fátima Rodrigues ¹; Artur Pereira ¹

1 - Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas – Serviço de Imuno-Hemoterapia, Hospital de Santa Maria, CHULN

Palavras-chave: Coagulopatias congénitas, interna-
mentos

Objectivos/Enquadramento e Métodos: 
Caracterização dos internamentos hospitalares em 
pessoas com coagulopatias congénitas (CC) seguidas 
no Centro de Referência (CR) do Hospital de Santa 
Maria (HSM) através da análise retrospetiva dos da-
dos dos processos clínicos no período entre 2017 e 
2018.

Resultados:
No CRCC do HSM verificou-se, neste período de 2 
anos, 117 internamentos (75 em 2017 e 42 em 2018) 
em 90 doentes com CC. O diagnóstico mais prevalen-
te entre os doentes com necessidade de internamento 
no período analisado foi a Doença de Von Willebrand 
(DvW) (35.9%) representando a Hemofilia 30.77% 
dos internamentos. As disfunções plaquetárias foram 
responsáveis por 14.53% dos internamentos e os dé-
fices raros corresponderam a 12.82% - representan-
do o défice de FVII 86.7% dos casos. Neste período, 
estiveram ainda internados 2 doentes com Hemofilia 
adquirida.
Relativamente à Hemofilia: a Hemofilia Grave (HG) 
constituiu o subgrupo mais expressivo (75%). Dos 27 
doentes com HG que foram internados 6 (22.2% dos 
HG) tinham inibidores. No caso da DvW: a maioria 
dos internamentos correspondeu a doentes com DvW 
tipo 3 (42.86% dos DvW), sendo que 1 doente apre-
sentava inibidores.  A idade média dos doentes inter-
nados foi de 23.84 anos (0-89); verificando-se cerca de 
45.3% dos doentes em idade pediátrica (<18 anos) e 
14.53% com idade  >65 anos. 
Em relação à distribuição por género: 62.4% dos doen-
tes internados eram do sexo masculino (97.2% no caso 
da Hemofilia). Na globalidade dos internamentos, e 
considerando todas as faixas etárias, a maioria deveu-
-se a situações hemorrágicas (49.33%), seguindo-se 
as cirurgias (28%). Os restantes internamentos deve-
ram-se a casos de traumatismos, para vigilância, ou 

outras situações de cariz urgente (trabalho de parto, 
infeções, neoplasias).  A maioria dos internamentos 
em idade pediátrica tiveram como causa hemorragia 
(43,4%) sendo a 2.ª principal causa a intervenção ci-
rúrgica (35.8%). Relativamente aos internamentos dos 
doentes idosos (idade >65 anos), o principal motivo 
de internamento foi igualmente a hemorragia (64.7%) 
– sobretudo do foro gastro-intestinal (72.72%).  Os in-
ternamentos programados corresponderam a 29.91% 
de todos os internamentos, sendo que 93.33% das 
cirurgias foram efetuadas de um modo programado.  
Relativamente aos doentes com Hemofilia: 30.56% dos 
internamentos foram por cirurgia e 44.44% estiveram 
relacionados com episódios hemorrágicos, dos quais 
apenas 2.78% hemorragias espontâneas. Releva-se que 
83.3% dos doentes com HG estavam sob terapêutica 
profilática. 
Em relação à DvW, 50% dos internamentos ocorreram 
por hemorragias, sendo a maioria correspondente a 
discrasias muco-cutâneas (61.9%). Neste período de 2 
anos, verificou-se uma média de 6.03 dias de interna-
mento (0 – 35) e um total de 687 dias de internamento 
relativos a todos os doentes internados.
Importa referir, após análise dos dados, que se verifi-
cou uma redução de cerca de 44% de admissão hospi-
talar em 2018 relativamente ao ano anterior, associada 
a uma redução de 5% na duração média da hospitali-
zação.

Conclusão:
A melhoria nos métodos de diagnóstico disponíveis, 
associados a uma inovação nas terapêuticas, sobretu-
do na área da Hemofilia, têm levado progressivamente 
à existência de um menor número de episódios he-
morrágicos e, consequentemente, a uma redução na 
necessidade de hospitalização destes doentes. 

POSTERS PO68 - A DIFÍCIL DECISÃO NA COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA

Tiago Quaresma ¹; Nuno Vieira E Brito ²; Paula Alcântara ²; Miguel Galvão ¹; Álvaro Beleza ¹ 
1 - C.H.L.N. Hospital Santa Maria - Serviço de Imuno-Hemoterapia; 2 - C.H.L.N. Hospital Santa Maria - Serviço de Medicina Interna I

Palavras-chave: Coagulação Vascular Disseminada, 
Neoplasia da Próstata, Distanásia

A coagulação intravascular disseminada (CID) cons-
titui um desafio para a medicina transfusional. Confi-
gura-se como uma entidade clínica rara, atingindo 1% 
dos doentes internados, com aumento significativo da 
mortalidade.  Constitui uma coagulopatia por ativa-
ção intravascular dos fatores de coagulação de forma 
deletéria e o seu prognóstico correlaciona-se com a 
patologia desencadeante.
Relata-se o caso de um homem de 84 anos, diagnosti-
cado previamente com neoplasia da próstata, que ini-
ciou subitamente um quadro de parestesias dos mem-
bros inferiores e dificuldade na marcha.

Observado com paraparésia assimétrica (grau 1 à di-
reita, grau 2 à esquerda) e equimoses dispersas nos 
membros inferiores. Evidência laboratorial de Hemo-
globina 11g/dL, trombocitopenia (50.000x10^9/L), 
TP 25.1/11.6seg., INR 2.11, aPTT 52.8/29seg, Fibri-
nogénio 160mg/dL, D-dímeros 33.17ug/ml. PSA (An-
tigénio prostático específico) 1063 ug/L (N<4ug/L). 
A TC de coluna revelou “Heterogeneidade de corpos 
vertebrais dorsais D2 até D6, L1, múltiplos colapsos 
vertebrais, L1 em retrolistese, sem hematomas”.
Em discussão com Neurocirurgia, Ortopedia e Neuro-
logia, e após exclusão de causas infeciosas, atribui-se 
o quadro de paraparésia a lesão medular aguda por 
lesões metastáticas, sem indicação cirúrgica. 
Diagnosticou-se assim CID no contexto de progressão 
de neoplasia da próstata.
Como plano terapêutico iniciou 2 unidades de Plasma 
Fresco Congelado 8/8h, 1 Pool de Plaquetas, 4 g de Fi-
brinogénio e 1 administração de Vitamina K 10mg IV. 
Foi medicado com dexametasona 5mg 8/8h. Com a 
terapêutica instituída não houve a melhoria desejada, 
com manutenção da trombocitopenia (51x10^6/L), 

manutenção de consumo de fibrinogénio (89 mg/dL) 
e dos seus produtos de degradação, D-Dímeros 52,44 
mg/dL com ligeira correção do TP (16,9/11.6seg) e 
aPTT (27,9/29seg).
O perfil hemorrágico agravou-se, com progressão dos 
hematomas na face, tronco, membros superiores e in-
feriores, hemorragia prolongada nos locais de punção 
e escoriações bastante sangrativas. Os défices motores 
agravaram, culminando em paraplegia. Observou-se 
rápida deterioração do estado de consciência.Foi ins-
tituída analgesia e decidida a suspensão da terapêutica 
transfusional. O doente viria a falecer ao 5º dia de in-
ternamento, 14 dias após o início do quadro.  
A CID decorre da combinação entre 3 perturbações 
da hemóstase: ativação excessiva de fatores de coagu-
lação (Fator tecidular), défice dos anticoagulantes (an-
ti-trombina e proteína C) e fibrinólise deficitária (ex-
cesso de Inibidor do ativador do plasminogénio tipo 
1, PAI-1) e conduz ao prolongamento dos tempos de 
coagulação, trombocitopenia e aumento dos produtos 
de degradação do fibrinogénio. 
A progressão de tumor sólido é uma das causas de 
CID, neste caso, a metastização óssea da neoplasia 
prostática com produção de Fator tecidular.
Como medida de suporte na CID está indicada a 
transfusão de componentes e Hemoderivados. O in-
tuito curativo é atingido com a resolução da doença 
de base, não exequível neste caso perante neoplasia 
prostática estádio IV, em franca progressão. 
Serão discutidos alguns aspetos de decisão terapêutica 
na CID.
No caso descrito, perante evolução desfavorável, com 
disfunção multiorgânica e depressão do estado de 
consciência, foi suspensa a terapia transfusional, pri-
vilegiadas medidas de conforto do doente, evitando a 
obstinação terapêutica e a distanásia. 
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PO69 - DREPANOCITOSE: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Miguel Carneiro ¹; Francisca Vasconcelos ²; Luciana Pinho ¹; Patrícia Seabra ¹; Jorge Coutinho ¹; Marika Bini Antunes ¹; Margarida Amil ¹

1 - Centro Hospitalar e Universitário do Porto; 2 - Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro

Palavras-chave: Drepanocitose, Transfusão

Introdução
A drepanocitose é uma hemoglobinopatia genética, 
caraterizada por grande heterogeneidade clínica inter 
e intra-pessoal. As manifestações relacionam-se, so-
bretudo, com a hemólise crónica e fenómenos vaso-o-
clusivos, com consequente isquemia/enfarte e evolu-
ção da l esão tecidual. A transfusão sanguínea (simples 
ou permuta) tem papel fundamental no tratamento da 
anemia e dos eventos vaso-oclusivos agudos e na pre-
venção secundária de complicações crónicas.

Objetivo
Avaliação da incidência de complicações agudas e 
crónicas nos doentes com drepanocitose seguidos na 
nossa Instituição e respetivo tratamento, particular-
mente o papel terapêutico e profilático da transfusão 
simples e/ou permuta de Concentrado de Eritrócitos 
Desleucocitado (CED).
Avaliação da prevalência de aloimunização e de trans-
missão de infeção associados ao tratamento transfu-
sional.
Consulta dos processos clínicos e histórico transfusio-
nal dos doentes com síndromes falciformes, com re-
gisto de: dados biográficos; genótipo; vacinação: atua-
lizada se vacina HBV, Pneumococo, Haemophilus, 
Meningococo e gripe anual; complicações agudas: 
crise dolorosa, síndrome torácico agudo (STA), pneu-
monia, enfarte cerebral (AVC), necrose assética da ca-
beça do fémur (NAF); complicações crónicas: aloimu-
nização, infeções transmitidas por transfusão, úlceras 
crónicas; utilização de transfusão no tratamento dos 
eventos agudos e prevenção secundária de complica-
ções crónicas: simples ou permuta.
Todos os doentes foram transfundidos com unidades 
com fenótipo ABO, Rh e Kell compatíveis e com < 7 

dias desde a colheita.
Resultados:
Foram avaliados 10 doentes por síndromes falcifor-
mes: idades - 3 a 70 anos (5 adultos e 5 pediátricos), 
mediana - 21 anos; 9 de raça negra e 1 caucasiano; 9 
homozigóticos (HbSS) e um com genótipo HbSC; 7 
- género feminino e 3 - masculino. Os resultados en-
contram-se sumarizados na Tabela 1.
As crises dolorosas e o STA foram as complicações 
mais comuns. A transfusão foi utilizada apenas on de-
mand, não se identificando nenhum doente em regime 
transfusional profilático. Em nenhum caso se recorreu 
à transfusão permuta. Quatro doentes encontram-se 
atualmente, sob tratamento com Hidroxiureia (HU).
Os doentes com aloanticorpos e infeção HCV, não tra-
tada por má compliance da doente, apresentavam an-
tecedentes transfusionais durante a infância em Áfri-
ca. Dois doentes não estavam imunizados para o HBV.  

Discussão:
O tratamento transfusional on demand é prática cor-
rente na nossa Instituição. Nenhum doente se encon-
tra em programa de transfusão regular profilático. 
As recomendações atuais têm realçado o papel da uti-
lização da transfusão regular na profilaxia secundária 
de complicações crónicas, nomeadamente o AVC. 
Pondera-se se os 2 doentes com episódio de AVC e 
o doente com episódio de AVC e úlceras crónicas, já 
referenciado para tratamento hiperbárico, não teriam 
indicação para iniciar regime de transfusão profiláti-
ca. Esta opção pode ser explicada pelo facto de todos 
apresentarem Hb basal > 7 g/dL em estudos analíticos 
consecutivos, dificuldade em instituir e manter um 
programa de transfusão regular em doentes já exten-
samente aloimunizados e, sobretudo, má compliance 
dos doentes.

É essencial o estabelecimento de orientações para o tratamento médico, transfusional e vacinal dos doentes com 
síndromes falciformes, devendo esta ser, obrigatoriamente, multidisciplinar. A má compliance dos doentes tem 
impacto negativo na prevalência de complicações graves, dificultando o cumprimento de programas transfusionais 
regulares adequados na prevenção e tratamento dessas complicações.
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PO70 - AVALIAÇÃO DO USO DO CONCENTRADO DE COMPLEXO PROTROMBÍNICO 
NO HOSPITAL DE BRAGA

Joana Cabral ¹; Raquel Almeida Dias ¹; Mariana Benita Afonso ¹; Carlos Calaza ¹; Ana Paula Barbosa ¹; Daniela Brito ¹; António Marques ¹

1 - Serviço Imunohemoterapia, Hospital de Braga

Palavras-chave: Concentrado de Complexo Protrom-
bínico

O Concentrado de Complexo Protrombínico (CCP) 
é um fármaco estratégico na abordagem terapêutica 
de doentes hipocoagulados não sendo, contudo, isen-
to de riscos pelo seu potencial pró trombótico no-
meadamente em doentes com estratificação de risco 
trombótico elevado. A utilização progressivamente 
mais frequente facilitou o manuseio do fármaco sendo 
pertinente exercer uma atitude reflexiva sobre as con-
dições clínicas de utilização. 

O CCP disponível no Hospital de Braga (HB) é o 
Octaplex®, um produto derivado de plasma humano 
composto pelos fatores da coagulação II, VII, IX, X, 
Proteína C e Proteína S, sendo a terapêutica indicada 
para reversão urgente da hipocoagulação com antivi-
tamínicos K (AVK) em caso de hemorragia major ou 
necessidade de cirurgia/procedimento invasivo urgen-
te. Atualmente, há um grupo substancial de doentes a 
efetuar terapêutica com anticoagulantes orais diretos 
(DOAC). Destes, os inibidores diretos anti FXa ainda 
não têm antídoto disponível. As guidelines referem a 
utilização off label de CCP de quatro fatores nas situa-
ções de hemorragia major como promotor da hemos-
tase até cessar o efeito do DOAC.

Este estudo teve como objetivo a análise da utilização 
do CCP nos anos de 2017 e 2018 no HB, através da 
consulta dos processos clínicos. Avaliamos o motivo 
de administração de CCP em 232 doentes hipocoagu-
lados assistidos no HB nos anos 2017 e 2018.

Agrupamo-los de acordo com o tipo de fármaco que 
tomavam, AVK versus DOAC, sendo que o grupo dos 
AVK contava com 71% dos doentes e os DOAC com 
29%. A etiologia da situação clínica que levou à rever-
são com CCP foi reunida em 6 grandes grupos: Ci-
rurgia urgente/emergente; Hemorragia intracraniana 
(HIC); Hemorragia gastro-intestinal; Hemorragia ge-
nito-urinária; Procedimentos invasivos; e, Outro tipo 
de hemorragia. A HIC é o motivo mais frequente de 
aplicação do CCP e pela sua importância ainda clas-
sificamos a sua origem, traumática versus não trau-
mática e o tipo de tratamento instituído. A média de 
unidades de CCP utilizadas nos doentes sob DOAC é 
superior à utilizada nos doentes com AVK. 

A análise global das situações clínicas permitiu-nos 
refletir sobre as condições de utilização do CCP no 
Serviço.

POSTERS PO71 - DÉFICE DE FACTOR VII ADQUIRIDO COM INIBIDOR – A PROPÓSITO 
DE UM CASO CLÍNICO

Daniela Brito ¹;  Joana Cabral ¹; Madalena Calheiros ¹; António Marques ¹ 
1 - Serviço de Imunohemoterapia do Hospital de Braga

Palavras-chave: défice de factor VII adquirido, SAF

O défice adquirido de FVII isolado é uma discrasia 
hemorrágica rara. Quando este défice não está rela-
cionado com o défice de vitamina K, uso de AVK´s ou 
patologia hepática pode estar associado a diferentes 
tumores, sépsis ou presença de anticorpos anti-fos-
folipídicos. O inibidor lúpico pode estar associado a 
anticorpos contra o FVII, resultando em diátese he-
morrágica. Este abstract descreve um caso de défice 
adquirido de FVII com inibidor associado à presença 
de anticorpos anti-fosfolipídicos e de inibidor lúpico. 

Descrição de caso clínico
Homem de 61 anos, observado no Hospital de Barce-
los em 30/05/2018 por dispneia, febre, astenia, mial-
gias generalizadas e epistáxis, sem outra clínica he-
morrágica. Internado por pneumonia bilateral, lesão 
renal aguda e coagulopatia para estudo. Antecedentes 
de elitismo crónico, sem alteração da função hepática. 
Analiticamente: aPTT normal e TP incoagulável. Fez 
10 mg de Vitamina K EV + 3 Unidades de PFC + áci-
do aminocapróico, sem normalização do TP. Manteve 
administração de Vitamina K 10 mg EV de 6/6horas 
durante 3 dias, apresentando como valor mínimo de 
TP = 58´´.  Ao 4º dia de internamento, desenvolveu 
quadro de edema peniano, tendo sido algaliado. Por 
quadro de hematúria total foi transferido para o Hos-
pital de Braga para estudo de coagulopatia e continua-
ção de cuidados. No Hospital de Braga, apresentava 
hematúria macroscópica e analiticamente: TP-58,3´´ 
e aPTT-34,0´´. Doente sem história pessoal ou fami-
liar de clínica hemorrágica aumentada. Sem cirurgias 
prévias. Múltiplas extrações dentárias, sem clínica 
hemorrágica aumentada. Com estudo da coagulação 
normal em 28/07/2016. Realizado TP com mistura de 

plasma normal: TP antes da adição de plasma normal 
= 50,7´´; TP MIX aos 0’= 25,9´´. Correção parcial do 
aumento do TP, o que é compatível com a presença 
de inibidor da via extrínseca da coagulação.  Dado ter 
sido excluído défice de vitamina K e patologia hepáti-
ca, realizou-se o doseamento dos factores V e VII. O 
doente apresentava FV normal e FVII <5,6%, valor in-
ferior ao limite detectado pelo equipamento (Sysmex® 
CS-2500). Por agravamento da hematúria, apesar da 
sinfonagem, fez terapêutica com CCP (Octaplex®) 
3.000UI (50 UI/Kg de peso corporal). Por persistên-
cia de hematúria e agravamento do quadro clínico, foi 
decidido fazer tentativa de controlo de hemorragia 
com 3 Unidades de PFC, tendo melhorado o quadro 
de hematúria. Em D1 de internamento (05/06/2018) 
iniciou rastreio de patologia oncológica. Do estudo 
realizado, a salientar, anticorpos anti-cardiolipina IgM 
positivos; anticorpos anti-β2 glicoproteína IgM posi-
tivos; anticorpos anti-fosfolipidos positivos; e anticoa-
gulante lúpico positivo. Em D1 iniciou pulsos de me-
tilprednisolona. Em D4 suspendeu metilprednisolona 
e iniciou prednisolona.  Doente sem perdas hemáticas 
objectiváveis desde o D3 de internamento.  Em D7, 
foi diagnosticado com TEP periférico bilateral e TVP 
do MID tendo iniciado hipocoagulação com HNF. Em 
D11 foi decidido passar a HBPM em dose terapêuti-
ca.  Em D18 teve alto medicado com prednisolona e 
HBPM. 
Doente manteve corticoterapia com normalização do 
estudo da coagulação pelo que iniciou hipocoagulação 
com AVK’s. 

Doente com défice adquirido de Factor VII com inibi-
dor no contexto de SAF.
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PO72 - DISCREPÂNCIA ABO POR ALOANTICORPO FRIO. A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO

Ana Guedes ¹; José Costa ¹; Pratima Isvarlal ¹

1 - Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real

Palavras-chave: Discrepância ABO, aloanticorpo 
frio, anti-M

A determinação do grupo ABO continua a ser a base 
de todos os estudos pré-transfusionais, devido às gra-
ves consequências clínicas associadas às incompatibi-
lidades ABO.  Este teste requer a tipagem antigénica 
dos eritrócitos para o antigénio A e B (prova celular) 
e pesquisa no soro/plasma de isoaglutininas anti-A 
e anti-B (prova sérica). As duas provas são necessá-
rias para validar o grupo do doente e ambas devem 
ser concordantes entre si. Podem surgir discrepâncias 
no estudo do grupo ABO quando uma destas provas 
é discordante geralmente devido a resultados negati-
vos ou positivos inesperados no teste celular ou séri-
co. Descreve-se, neste trabalho, a investigação de uma 
discrepância ABO que conduziu à identificação de um 
aloanticorpo frio.

Num estudo pré-transfusional de reserva pré-cirúrgi-
ca, identificou-se uma discrepância ABO. A paciente 
em causa, de 75 anos e do sexo feminino, não tinha 
histórico no Serviço de Imunohemoterapia. A prova 
celular apresentou uma reação de aglutinação concor-
dante com o grupo A, enquanto que a prova rever-
sa apresentou uma reação positiva com as células A2 
(1+), células O (2+) e células I (2+) da pesquisa de 
anticorpos à temperatura ambiente. A pesquisa a 37ºC 
de anticorpos irregulares foi negativa, assim como a 
pesquisa em meio enzimático (com células papainiza-
das). O teste de antiglobulina direta e o autocontrolo 
foram negativos.

Após se excluir a hipótese de erro técnico pela repeti-
ção do teste com nova amostra e método manual, foi 

realizado o painel de 11 células (ID DiaPanel BioRad), 
com incubação a 4ºC. O painel a 4ºC mostrou um 
padrão de reação concordante com um anti-M, apre-
sentando reação positiva (2+) apenas com as células 
de fenótipo M+N-(anticorpo com efeito de dose). A 
fenotipagem da paciente para o antigénio M foi ne-
gativa. A fenotipagem das células A2, O e I do painel 
da prova reversa revelou que se tratava de células M+. 
Para finalizar o estudo e validar o grupo da doente, a 
prova reversa foi repetida em meio enzimático, obser-
vando-se uma reação negativa com as células A2, O e 
I, permitindo identificar claramente o grupo sanguí-
neo da paciente.

O painel a 4ºC permitiu identificar um anti-M com 
efeitos de dose. O teste de antiglobulina direta e o au-
tocontrolo foram negativos, eliminando assim a pos-
sibilidade de autoanticorpos. Foi efetuada a fenotipa-
gem da paciente para o antigénio M, confirmando-se 
assim a presença de um aloanticorpo.
O anti-M é maioritariamente um anticorpo frio do 
tipo IgM, não ativa o complemento e raramente foi as-
sociado a reações transfusionais hemolíticas, podendo 
assim ser ignorado na prática transfusional como no 
caso aqui descrito.

Apesar da introdução de novos métodos para evitar a 
interferência nos testes pré-transfusionais, os anticor-
pos frios ainda causam reações inesperadas na tipa-
gem ABO e criam algumas hesitações para os profis-
sionais de bancos de sangue. Contudo, discrepâncias 
por anticorpos a frio, podem ser resolvidas com recur-
sos a testes a temperaturas selecionadas.

POSTERS PO73 - ANÁLISE DA TRANSFUSÃO DE CONCENTRADOS ERITROCITARIOS 
NA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS POLIVALENTE HOSPITAL CURRY 
CABRAL

Fabián Rincón ¹; Filipa Bargado ¹; Rita Pardal ¹; Beatriz Ferro ¹; João Lopes ¹; Inês Costa ¹; Maria Do Castelo Romeiras ¹; Ana 

Mascarenhas ¹; Teresa Araújo ¹ 
1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

Palavras-chave: Transfusão, Doente crítico, Nível de 
Hemoglobina

A anemia nos doentes em estado crítico é de etiologia 
multifactorial. Na decisão de transfundir Concentra-
dos Eritrocitários (CE’s) nestes doentes, os nives de 
hemoglobina pré-transfusionais são particularmente 
importantes. Apresentamos uma análise retrospectiva 
do consumo de concentrados eritrocitários na Uni-
dade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) do 
Hospital Curry Cabral (HCC) no segundo semestre 
de 2018 com o objetivo de estabelecer a correlação da 
transfusão com os níveis de hemoglobina pré- trans-
fusionais.

Estudo retrospectivo dos pedidos de transfusão de 
CE’s durante o segundo semestre de 2018 (n=378) 
com avaliação do total de CE’s transfundidos (n=568), 
valor de hemoglobina pré - transfusional, diagnósti-
cos, sexo, idade e mortalidade da população alvo do 
estudo

O consumo de CE na UCIP do HCC corresponde a 
24.6% (n=568) dos CE’s transfundidos no Hospital 
Curry Cabral no segundo semestre de 2018. Obser-
vámos um predomínio de doentes do sexo masculi-
no 65.3% (n=247) quando comparado com o género 

feminino 34.6% (n=131). A idade média dos doentes 
foi de 53 anos (17 – 87). As indicações prevalentes fo-
ram a anemia decorrente do estado pós-transplante 
hepático que corresponde a 42 % (n=145) dos con-
centrados transfundidos, anemia de causas médicas 
de diversas etiologias 21.4% (n=74), Choque séptico 
14,7% (n=51), estados pós operatórios diversos 13.6% 
(n=47) e anemia pós transplante Reno Pancreático 
4.6% (n=16).
Em relação à caracterização da transfusão orientada 
segundo os níveis de hemoglobina, a mediana de he-
moglobina pré-transfusional foi de 6,7g/dl com uma 
média de transfusão de 1,5 CE.  Nos doentes trans-
fundidos (n=151) a mortalidade foi de 33,1% (n=50). 
Essa mortalidade foi superior no grupo de doentes 
transfundidos na sequência de causas médicas 58% 
(n=29), quando comparado com o grupo de doen-
tes transfundidos em contexto pós-operatório, 42% 
(n=21).

Foi evidenciada uma estratégia transfusional restric-
tiva (Hg ≤7 g/dl) nos doentes com anemia pós proce-
dimentos cirúrgicos e uma estratégia liberal (Hg ≤8 g/
dl) nos doentes com Choque de diversas etiologias. Os 
resultados obtidos são concordantes com as guideli-
nes internacionais de transfusão no doente em estado 
crítico. 
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PO74 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO TRANSFUSIONAL DA CORRECÇÃO PROFILÁTICA 
DO FIBRINOGÉNIO NO TRANSPLANTE HEPÁTICO

Filipa Bargado ¹; Fabián Rincón ¹; Beatriz Ferro ¹; Rita Pardal ¹; João Lopes ¹; Inês Costa ¹; Ana Ribeiro ¹; Ana Mascarenhas ¹; 

Maria Romeiras ¹; Teresa Araújo ¹

1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Hospital Curry Cabral

Palavras-chave: Fibrinogénio, Transplante Hepático, 
Concentrado Fibrinogénio, Transfusão

A gestão transfusional durante a cirurgia de trans-
plante hepático (TH) tem vindo a evoluir ao longo das 
últimas décadas com o objectivo de minimizar a he-
morragia e a necessidade de transfusão de componen-
tes sanguíneos no período peri-operatório. Os doen-
tes hepáticos apresentam alterações da coagulação 
que lhes conferem simultaneamente aumento do risco 
trombótico e hemorrágico, pelo que a administração 
de hemocomponentes e hemoderivados nestes doen-
tes deve ser especialmente criteriosa. O fibrinogénio 
plasmático (FP) pode encontrar-se diminuído nestes 
doentes, decorrente de uma menor produção hepáti-
ca e/ou de um estado de hiperfibrinólise. Os critérios 
para correção do FP no pré-operatório do TH não se 
encontram definidos, principalmente nos casos de dé-
fice ligeiro-moderado, havendo poucas referências na 
literatura acerca da administração profilática de con-
centrado de fibrinogénio (CF) nestes doentes e o seu 
impacto a nível transfusional. O objetivo deste traba-
lho foi avaliar se a administração de CF, nos doentes 
com défice ligeiro-moderado de FP no início do TH, 
reduzia a transfusão, avaliada pelo consumo de uni-
dades de concentrado eritrocitário (UCE) durante a 
cirurgia de TH.

Procedeu-se à revisão retrospectiva dos processos 
clínicos dos doentes submetidos a TH nos últimos 
3 anos, de 2016 a 2018 (N=384), através da aplica-

ção informática SClínico® e à base de dados do con-
sumo intraoperatório de hemoderivados do Serviço 
de Imunohemoterapia. Foram selecionados doentes 
com doseamento FP entre 1,5-2 g/dL no início do TH 
(N=71).  Dividimos a amostra em dois grupos: Gru-
po I - Doentes em que foi feita correção inicial do FP 
com CF (N=32); Grupo II - Doentes sem correção 
inicial do FP (N=39). Avaliámos os valores iniciais de 
hemoglobina (Hb) e plaquetas (Plq) e o MELD-score 
dos doentes, bem como o consumo total de CE no in-
traoperatório do TH. Procedeu-se ao cálculo estatísti-
co da mediana e da média dos parâmetros analisados.

No Grupo I a mediana de transfusão de CE foi 5 UCE 
(média - 5,8 UCE) enquanto que para o Grupo II foi 
de 4 UCE (média - 4,9 UCE). Não se verificaram di-
ferenças significativas nos valores de Hb, Plq e FP ini-
ciais nos 2 grupos bem como no MELD-score.

No estudo efetuado a diferença entre o número de 
UCE transfundidas nos dois grupos analisados não 
se revelou significativa. Estes resultados sugerem não 
haver vantagem na correcção profilática dos valores 
de FP nos casos de défice ligeiro-moderado, no início 
da cirurgia de TH. A correcção inicial do FP conti-
nua, contudo, a ser uma decisão individual e que deve 
ter em conta as características clínicas e cirúrgicas do 
doente em questão no momento do início da cirurgia 
de TH. Pretendemos continuar este estudo, alargando 
o N da nossa amostra e aplicando ferramentas de aná-
lise estatística mais detalhada.

POSTERS PO75 - TRANSFUSÃO DE CONCENTRADO ERITROCITÁRIO EM DOENTE COM PROGERIA

Filipa Martins Pereira ¹; Arnaldo Brito ¹; Ana Palmira Amaral ¹; Filipe Lobo ¹; Marina Costa ¹ 
1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Palavras-chave: Transfusão, Concentrado Eritrocitá-
rio, Progeria

A Progeria é uma doença autossómica dominante, 
com prevalência de 1 em 20 milhões. Caracteriza-se 
por envelhecimento rápido e prematuro, com início na 
infância, e desenvolvimento de lipodistrofia, displasia 
esquelética e aterosclerose que progride para enfarte 
do miocárdio e acidente vascular cerebral isquémico. 
A morte ocorre habitualmente na segunda década de 
vida. Ensaios clínicos com lonafarnib têm demonstra-
do um aumento da sobrevida destes doentes.

Mulher de 20 anos com diagnóstico de Progeria recor-
re ao Serviço de Urgência (SU) por tosse seca e febre 
de predomínio noturno (temperatura máxima 39°C), 
que cede com ibuprofeno, com 3 dias de evolução. Re-
fere cansaço e dispneia para pequenos esforços, com 
agravamento nos últimos dias, assim como cefaleia 
holocraniana tipo “peso”. Da avaliação domiciliária 
menciona hipotensão (80/50mmHg) e hipoglicemias 
(glicose sérica 55mg/dl de manhã e 86mg/dL à noi-
te), neste mesmo período. Teve consulta de Gineco-
logia neste mesmo dia por perdas hemáticas vaginais. 
Nega toracalgia, mialgia, tonturas, emagrecimento, 
outras perdas hemáticas ou contexto epidemiológi-
co. Antecedente pessoais: inserida em ensaio clínico 
fase II (lonafarnib) desde os 8 anos na Progeria Re-
search Foundation (PRF), hipertensão arterial grau II, 
insuficiência mitral, hipertrigliceridemia e episódios 
de hipoglicemia. Ao exame objetivo: palidez muco-
cutânea, hipotensa (81/57mmHg), apirética, eupneica 
em ar ambiente com saturação periférica de oxigénio 
(SpO2) de 92% e crepitações finas em ambas as bases 
pulmonares. Sem outros achados com relevo clínico. 
Analiticamente leucocitose (12,9x10^9/L) sem neu-
trofilia, anemia normocítica e normocrómica (hemo-
globina 7g/dL – queda de 7g/dL em 15 dias), creatini-

na 0,4mg/dL, sem elevação da proteína C reativa nem 
da procalcitonina. Realizou radiografia torácica que 
não apresentava achados de relevo e pesquisa de vírus 
da gripe negativo. Assumido diagnóstico de anemia 
em contexto de perdas hemáticas ginecológicas, tendo 
a doente recusado transfusão. Teve alta medicada com 
ferro oral, orientação para médico assistente e reco-
mendação para regressar em caso de agravamento. 

Doente regressa ao SU cerca de 15 horas após alta por 
náuseas e prostração, sem outras queixas. Ao exame 
objetivo doente pálida, eupneica, SpO2 99%, taqui-
cardia e febril (temperatura auricular 38,1°C). Doente 
realizou tira de teste urinária e ecografia abdominal 
que não revelaram alterações. Foi observada por gi-
necologia que excluiu hemorragia ativa. Doente acei-
tou transfusão e após discussão do caso com médica 
responsável da PRF, opta-se por transfundir a doente 
com 10mL/kg de concentrado eritrocitário (CE) ad-
ministrado em 2 infusões lentas, com intervalo de 1 
hora. Peso atual da doente 12kg. Após apirexia com 
ibuprofeno e paracetamol em dose pediátrica, a doen-
te foi transfundida com 60mL CE durante 4 horas, 
pausa de 1 hora, seguida de 60mL CE durante 4 horas. 
A doente manteve-se apirética, hemodinamicamente 
estável e sem qualquer sinal ou sintoma de reação ad-
versa durante toda a transfusão. Teve alta clinicamente 
estável, sem perdas hemáticas visíveis, com suplemen-
tação com ferro oral e orientação para Gastroentero-
logia e Ginecologia. Dois meses após episódio agu-
do apresenta anemia corrigida com hemoglobina de 
12,3g/dL.

A importância deste caso deve-se à raridade da pato-
logia base da doente, com maior dificuldade na gestão 
clínica, necessidade de multidisciplinaridade e con-
tacto com médicos diferenciados na área.
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PO76 - REAÇÕES TRANSFUSIONAIS: ESTUDO RETROSPETIVO DO SERVIÇO DE SANGUE 
E MEDICINA TRANSFUSIONAL (SSMT) DO CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE 
COIMBRA (CHUC) NO PERÍODO 2016-2018

Rute Preto ¹; Fernanda Alves ¹; Jorge Tomaz ¹

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Transfusão, reações transfusionais, 
hemovigilância

Objetivos/Enquadramento
A transfusão de componentes sanguíneos é frequen-
temente necessária na prática clínica nas mais diver-
sas patologias. Apesar dos inquestionáveis benefícios, 
existem riscos potenciais e imprevisíveis muitas vezes 
relacionados com a reatividade imunológica entre 
dador e recetor. As reações transfusionais (RT) re-
presentam toda e qualquer intercorrência relaciona-
da com a transfusão sanguínea, durante ou após a sua 
administração. Compreender as RT é fundamental na 
procura constante da melhoria da capacidade de to-
dos os profissionais envolvidos na administração de 
componentes sanguíneos e na adopção de medidas de 
hemovigilância adequadas.

Materiais e métodos:
Realizou-se uma análise retrospectiva das RT ocorri-
das no CHUC durante um período de três anos (2016-
2018). Os dados foram recolhidos utilizando as apli-
cações informáticas SIBAS® e SONHO® e tratados no 
sistema Excel®.

Resultados
No período estudado realizaram-se 79473 transfusões 
repartidas por 18537 doentes, nomeadamente 66549 
concentrados eritrocitários (CE) e 12924 concentra-
dos plaquetários (CP). Foram registadas 105 RT em 97 
doentes: 39 do sexo feminino e 58 do sexo masculino 
com idade média de 65 anos. Assim, ocorreram RT 
em 0,13% das transfusões realizadas, em 0,52% dos 
doentes transfundidos. O número de transfusões rea-
lizadas durante o período estudado diminuiu ao longo 
do tempo: em 2016 realizaram-se 27692 transfusões 
em 6166 doentes com 23520 CE e 4172 CP; em 2017 
realizaram-se 26656 transfusões em 6241 doentes com 

22272 CE e 4384 CP; e em 2018 realizaram-se 25125 
transfusões em 6130 doentes com 20757 CE e 4368 
CP. Por sua vez, ocorreram 34 RT (25 CE e 9 CP) em 
2016, 43 RT (31 CE e 12 CP) em 2017 e 28 RT (21 CE e 
7 CP) em 2018. As RT representaram efeitos imediatos 
imunológicos em 100 casos (95,24%) e efeitos imedia-
tos não imunológicos em 5 casos (4,76%). Os efeitos 
imediatos imunológicos foram: 68 reações febris não 
hemolíticas, 24 urticárias, 2 hemólises sintomáticas, 2 
anafilaxias, 1 TRALI e 3 outros (dor intensa). Os efei-
tos imediatos não imunológicos foram: 2 hipotensões, 
1 hipertensão, 1 choque com febre e 1 insuficiência 
cardíaca congestiva. A validade média das unidades 
transfundidas à data da RT foi de 27,36 dias (mín. 
1; máx. 41) para CE e de 2,89 dias (mín. 1; máx. 4) 
para CP. As patologias base nos casos de RT foram: 
55 tumores hematológicos (52,38%), 18 tumores só-
lidos (17,14%), 10 fracturas de ossos longos (9,52%), 
7 anemias (6,67%), 6 hemorragias gastro-intestinais 
(5,71%), 4 hemorragias ginecológicas (3,81%), 2 he-
morragias em transplante de órgãos (1,91%), 2 hemor-
ragias neurológicas (1,91%) e 1 hemorragia em cirur-
gia cardíaca (0,95%). 5 doentes (5,15%) apresentaram 
aloimunização: 1 Anti-S, 1 Anti-Lewis a, 1 Anti-I e 2 
inconclusivos sem identificação do aloanticorpo, não 
sendo possível relacionar diretamente este evento com 
a transfusão à data da RT.

Conclusão
A incidência de RT no CHUC é baixa, com maior pre-
valência nos doentes com tumores hematológicos e 
portanto cronicamente transfundidos, representando 
na sua maioria efeitos imediatos imunológicos. O nú-
mero de transfusões tem vindo a diminuir traduzindo 
uma avaliação mais criteriosa da indicação transfu-
sional, contribuindo assim para a melhoria de todo o 
processo transfusional.

POSTERS PO77 - HISTÓRIA TRANSFUSIONAL NA TELANGIECTASIA HEREDITÁRIA 
HEMORRÁGICA: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Erick Arias ¹; Emília Araújo ¹; Anabela Aires ¹; Alexandra Santos ¹; Maria João Diniz ¹ 
1 - CHULC - Hospital de São José

Palavras-chave: História transfusional Telangiectasia 
Hereditária Hemorrágica Doença Rendu Osler We-
ber

A telangiectasia Hereditária Hemorrágica (THH) é 
uma doença rara autossómica dominante do tecido 
vascular. As manifestações clínicas mais frequentes 
são telangiectasias mucocutâneas, epistaxis e hemor-
ragia gastrointestinal. Menos frequentemente ocor-
rem malformações arteriovenosas (MAV) em diferen-
tes órgãos tais como no cérebro, pulmões ou fígado.
Pela hemorragia recorrente, muitas vezes de difícil 
controlo com medidas convencionais, estes doentes 
apresentam anemia ferropénica crónica. Nos casos 
mais severos, a anemia é agudizada e é necessário su-
porte transfusional.
O objetivo deste estudo é a avaliação do suporte trans-
fusional em doentes com THH.
Estudo retrospectivo observacional do suporte trans-
fusional em doentes com o diagnóstico de THH se-
guidos no serviço, entre Maio de 1996 e Maio de 2019. 
Os dados foram recolhidos através da análise dos pro-
cessos clínicos e dos sistemas informáticos SClínico e 
ASIS.
No período estudado, foram observados no nosso 
centro 13 doentes com THH. As manifestações he-
morrágicas mais frequentes foram epistaxis isoladas 
(7 doentes) e hemorragia gastrintestinal predominan-
te (4 doentes). Dois doentes não apresentaram histó-
ria hemorrágica. Oito doentes estiveram em suporte 

transfusional regular (5 mulheres e 3 homens) com 
uma mediana de idades de 69,75 anos [62;80].  
A média anual de concentrados eritrocitários trans-
fundidos por doente foi 37.55 (10,17 - 73). Duas doen-
tes iniciaram tratamento com bevacizumab intrave-
noso em baixa dose. Numa houve controlo total da 
hemorragia (gastrintestinal), tendo a doente realiza-
do a última transfusão antes do início do tratamento 
com o anticorpo. Na outra doente, com predomínio 
de epistaxis, o controlo da hemorragia não tem sido 
eficaz, mantendo o mesmo número de episódios he-
morrágicos e de transfusões sob bevacizumab. Não 
houve reacções adversas ao bevacizumab. Registaram-
-se 3 óbitos por doença hemato-oncológica. Nenhum 
doente foi aloimunizado (PAI sempre negativas).
Na maioria dos doentes com THH, a hemorragia é re-
corrente e de difícil controlo com as medidas gerais e 
convencionais, com impacto na qualidade de vida. 
Pelo envolvimento de múltiplos órgãos e sistemas é 
essencial o tratamento e abordagem multidisciplinar 
em centros de referência, não só para que os doen-
tes possam ter acesso a tratamentos inovadores bem 
como para que medidas de uso óptimo de sangue 
sejam implementadas. Sendo doentes cronicamente 
transfundidos, é essencial prevenir complicações tais 
como aloimunização.
O uso de bevacizumab off-label tem mostrado eficácia 
no controlo da hemorragia nalguns doentes, embora 
sejam necessários mais estudos para confirmar o seu 
uso nesta indicação.
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PO78 - CASO CLÍNICO DE BETA–TALASSÉMIA MAJOR: A IMPORTÂNCIA DA ADESÃO 
À TERAPÊUTICA

Rita Bernardino ¹; Romeu Dutra ¹; Emília Araújo ¹; Maria Dias ¹

1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - H. São José

As β-Talassémias caracterizam-se por ausência ou 
redução da síntese de cadeias de globina–β com ex-
cesso relativo de cadeias de globina-α. Resultando 
assim em produção deficiente da hemoglobina (Hb) 
com uma eritropoiese ineficaz, diminuição do proces-
so de maturação dos eritrócitos, anemia, aumento da 
eritropoietina e consequente aumento da absorção do 
ferro Gastrointestinal (GI). Apresentam grande hete-
rogeneidade molecular: há diversos subtipos de genes 
b-talassémicos; assim, muitos homozigóticos, são na 
verdade heterozigóticos compostos, porque possuem 
dois genes b-talassémicos com defeitos moleculares 
diferentes. A β-Talassémia major é uma anemia con-
génita crónica grave, de transmissão autossómica re-
cessiva. A principal terapêutica é o suporte transfu-
sional regular, com periodicidade de 2 a 5 semanas, 
com o objetivo de manter a Hb pré-transfusional entre 
9 - 10 (+/- 5) g/dL, não devendo a Hb pós-transfu-
sional ultrapassar os 14 g/dL. Tão importante como 
a terapêutica transfusional é a terapêutica quelante, 
pois estes doentes têm hemocromatose secundaria à 
terapêutica transfusional, agravada pelo aumento da 
absorção do ferro GI.

Objetivo
Demonstrar a eficácia do esquema terapêutico (trans-
fusional e quelante) num doente com β-Talassémia 
Major seguido no Serviço de Imuno-hemoterapia do 
H. S.José

Caso clínico
Doente do sexo masculino, caucasiano, de 36 anos 
de idade, com β-Talassémia Major, genótipo hetero-
zigótico composto para as alterações c.92+6T>C e 
c.93-21G>A. Iniciou terapêutica transfusional regu-
lar aos 5 meses de idade. Foi esplenectomizado aos 5 
anos.  Iniciou terapêutica quelante (por hemocroma-
tose secundária) aos 6 anos de idade. Inicialmente só 
com desferroxamina, que manteve até 03/12/2018 (por 
contra-indicação aos quelantes orais devido a HCV 
Crónico). Nessa data passou a terapêutica mista, que 

mantém atualmente: desferroxamina e deferasirox. 
Mantém transfusões regulares de 3 a 4 semanas, com 
2 Concentrados Eritrocitários (CEs) em cada sessão. 
Foi diagnosticado de HVC genótipo 3a aos 16 anos, 
resistente à terapêutica antirretroviral até final de 
2017, altura em que iniciou novo esquema terapêutico 
com eficácia (tem serologia negativa desde essa data).  
Como consequência da hemocromatose, tem hipogo-
nadismo hipotrófico e faz terapêutica hormonal com 
testosterona (Sustenon): 250 mg/mês. É seguido mul-
tidisciplinarmente em consultas de Cardiologia, An-
drologia, Hepatologia, Endocrinologia, Oftalmologia 
e ORL.  Durante 5 anos foram avaliados os seguintes 
parâmetros neste doente: Hb pré-transfusional média; 
consumo médio de CEs por ano; sobrecarga de ferro; 
reações transfusionais e alo-imunização. 

Resultados
O doente faz transfusões regulares de 3 a 4 semanas, 
com 2 CEs em cada sessão, mantendo-se nos últimos 
5 anos os seguintes valores:
- Hb pré-transfusional média de 8,7 g/dL; 
- Ferritina média de 2200,3 ng/mL (sendo que nos úl-
timos 18 meses os valores de ferritina mantêm-se in-
feriores a 1300 ng/mL)
- Saturação de transferrina  média de 85,75% 
- Consumo médio de UCEs por ano: 35 
- Alo-imunização: encontra-se alo-imunizado para o 
sistema Rh (identifica-se um anti-D e anti-C) e  apre-
senta um Teste de Coombs Direto  +. 

Conclusão
Trata-se de um doente cumpridor, por esse motivo as 
terapêuticas transfusional e quelante têm revelado um 
excelente resultado, mantendo os valores médios de 
Hb pré-transfusional e de ferritina dentro dos nossos 
objetivos. O doente encontra-se clinicamente estável, 
sem interferência nas atividades da vida diária. A ade-
são à terapêutica é determinante no prognóstico da 
doença. 

POSTERS PO79 - REACÇÕES ADVERSAS À TRANSFUSÃO DE CONCENTRADOS DE ERITRÓCITOS E 
DISCORDÂNCIA QUANTO AO SEXO ENTRE DADOR E RECEPTOR

Silvia Amaral ¹; Fernanda Alves ¹; Jorge Tomaz ¹ 
1 - Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Estudo da discordância quanto ao sexo entre dador e 
receptor (DSd/r), nas reacções adversas (RA) relacio-
nadas com a transfusão. Os estudos encontrados refe-
rem-se a efeitos a longo-prazo associados à mortalida-
de. Não foram encontrados à data, estudos realizados 
quanto às RA  imediatas, relacionadas com a DSd/r.

O objectivo deste estudo foi assim, perceber como se 
distribuem RA imediatas quanto ao sexo do dador e 
do receptor e perceber a relação entre estas e a DSd/r.
Foi elaborado um estudo observacional retrospectivo 
tendo sido alvo de análises os registos de notificações 
de reacções adversas à transfusão de concentrados de 
eritrócitos ocorridas no Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra (CHUC), num período de 5 anos 
(2014-2018). Os dados referentes a receptores de CEs 
do CHUC e a dadores do Serviço de Sangue e Medi-
cina Transfusional (SSMT) do CHUC foram obtidos 
do sistema informático SIBAS. Os dados relativos a 
CEs de dadores do Instituto Português do Sangue e 
Transplantação (IPST), foram facultados pelo IPST 
Coimbra. 

 Foram transfundidos neste período 111011 CEs, cor-
respondendo a 25562 doentes. Encontram-se regista-
das 122 RA que correspondem a 0,11% das transfu-
sões realizadas, e 119 doentes representando 0,46% do 
total de doentes transfundidos. Todos os CEs foram 
transfundidos respeitando a compatibilidade ABO/
Rh. 58% CEs transfundidos são provenientes de dado-
res masculinos e 43% de dadores femininos. 43% das 
reacções pertencem a receptores do grupo A positivo 
e 31% a receptores do grupo O positivo.

Relativamente à discordância quanto ao sexo dador/
receptor, 55% das transfusões foram realizadas com 

DSd/r, sendo que dentro deste grupo 61% correspon-
dem a receptores femininos que receberam CEs de 
dadores masculinos face a 39% dos receptores mascu-
linos que receberam CEs de dadores femininos. 58% 
dos receptores femininos receberam CEs com DSd/r, 
inversamente aos receptores masculinos em que a DS-
d/r representa apenas 44%. 

As RA mais frequentes são a reacção febril não hemo-
lítica (RFNH) com 68% e a urticária contando 17%. 
Dentro da RFNH, 49% foram DSd/r e no que concer-
ne à urticária este grupo representou 67%. No grupo 
de receptores masculino com DSd/r 62% são RFNH e 
21% urticária. No grupo de receptores femininos com 
DSd/r, 63% são RFNH e 21% urticária. 

Quanto aos grupos AB0/Rh com maior número de 
RA, em receptores A positivo, 56% foram transfundi-
dos com CEs com DSd/r e nos receptores do grupo O 
positivo com DSd/r, 47%. 

A evidência do efeito directo da DSd/r é difícil de es-
tudar uma vez que existem múltiplos factores que po-
dem introduzir viés na análise dos dados. Contudo, 
parecem existir maior número de RA quando existe 
DSd/r. Esta diferença é maior nos receptores femini-
nos que recebem CEs masculinos, na RA urticária e 
nos receptores do grupo A positivo. É peremptória a 
existência de mais investigação nesta área e nesse sen-
tido encontram-se a decorrer estudos mais aprofun-
dados com vista a conferir maior precisão na análise 
da correlação entre DSd/r, morbilidade e mortalidade 
associada à transfusão. 
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PO80 - UTILIZAÇÃO DE CONCENTRADO DE ERITRÓCITOS NO SERVIÇO DE MEDICINA 
INTENSIVA NO CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA EM 2017

Nelya Syamro ¹; Tiago Brites ¹; José Rafael Fernández ¹; Jorge Tomaz ¹

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: concentrado de eritrócitos; guideli-
nes; medicina intensiva

Objetivos 
A anemia é um achado comum no doente crítico in-
ternado em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 
A etiologia multifatorial da anemia nesta população, 
advinda do compromisso metabólico, cardiovascular 
e respiratório, contribui independentemente para o 
aumento da morbilidade e mortalidade. A transfusão 
de concentrado de eritrócitos (CE) é tradicionalmente 
a estratégia terapêutica mais usada para a sua corre-
ção, no entanto, não isenta de riscos, cabe ao clínico 
ponderar os riscos e benefícios do seu uso. As guide-
lines recomendam uma política transfusional restri-
tiva com trigger de Hemoglobina (Hb) inferior a 7 g/
dL em doentes críticos sem comorbilidade específica. 
Com este trabalho pretende-se avaliar o padrão trans-
fusional da UCI do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC).

Materiais e métodos
Realizou-se um estudo retrospetivo das requisições 
de transfusão de CE no Serviço de Medicina Intensiva 
(SMI) do CHUC entre 01-01-2017 e 31-12-2017. Da-
dos relativos a: género, idade média dos doentes, mo-
tivo de internamento, dias de internamento, nível me-
diano de Hb pré-transfusional, número de transfusões 
e consumo médio de CE foram colhidos e analizados 
com recurso ao programa de software Excel®.

Resultados
Durante este período, 453 doentes foram internados 
no SMI. Um total de 829 unidades de CE foram trans-
fundidas em 199 doentes (43.9%), sendo 120 do sexo 
masculino (60.3%) com idade média de 62.8 anos 
(mín:19; máx:90) e 79 do sexo feminino (39.7%) com 
idade média de 65.2 anos (mín21; máx:90). A mé-
dia de dias de internamento foi de 20.7 dias (mín:0; 
máx:160). A maioria dos doentes transfundidos foram 
internados por causa médica (83 doentes – 41.7%), se-
guida por causa cirúrgica (60 doentes – 30.2%) e trau-
ma (56 doentes – 28.1%). O consumo médio de san-
gue por doente foi de 4.2 unidades (mín:1; máx:39). O 
nível mediano de Hb pré-transfusional foi de 7.5 g/dL. 
Em 14.7% dos casos os doentes receberam transfusão 
com concentrações de Hb <7g/dL, 61.8% dos casos 
com concentração entre 7-8g/dL, 19.6% entre 8-10g/
dL e 3.9% com concentrações superiores a 10g/dL.

Conclusão
Em 2017, quase metade (43.9%) dos doentes inter-
nados no SMI do CHUC necessitaram de transfusão 
de CE, com um consumo médio de 4.2 unidades por 
doente. A prevalência de transfusão foi superior no 
sexo masculino (63.8%). Em 61.8% dos casos os doen-
tes foram transfundidos com concentração de Hb en-
tre 7 e 8 g/dL. A concentração de Hb pré-transfusional 
global (7.5 g/dL) foi ligeiramente superior ao trigger 
transfusional recomendado nas guidelines (<7g/dL).

POSTERS PO81 - ESTUDO DA ALOIMUNIZAÇÃO ERITROCITÁRIA EM DOENTES DO INSTITUTO 
PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA (IPOC)

 Ana Pereira ¹;  Paula Henriques ¹; Mª Graça Correia ¹; Catarina Vaz ¹; Emanuel Prata ¹; Rodrigo Nunes ¹; Célia Spencer ¹; Élia Guedes ¹ 
1 - Instituto Português de Oncologia de Coimbra

Palavras-chave: Aloimunização, Fenotipagem alar-
gada

Enquadramento
A aloimunização eritrocitária é uma resposta imu-
nológica contra antígenos eritrocitários estranhos, 
ocorrendo geralmente devido à sensibilização em 
transfusões de sangue e gestações. Os aloanticorpos 
eritrocitários dirigidos contra antígenos dos sistemas 
Rh, Kell, Duffy e Kidd possuem grande importância 
clínica, por reagirem a 37 ºC e poderem provocarem 
hemólise.  Nos doentes oncológicos, a anemia ocor-
re frequentemente no decurso da doença, podendo 
ocorrer por vários mecanismos (por invasão medu-
lar, hemólise auto-imune, secundária à terapêutica ou 
perdas sanguíneas). O tratamento da anemia é impor-
tante, não só para melhorar a qualidade de vida dos 
doentes, mas também para aumentar a eficácia da qui-
mio e da radioterapia, pelo que, muitos doentes aca-
bam por ser transfundidos, quando não respondem ao 
tratamento da anemia. 

Objetivos
Os objetivos deste estudo foram determinar a preva-
lência de aloanticorpos identificados nos doentes do 
IPOC num período definido e concluir acerca da ne-
cessidade de realizar a fenotipagem alargada a todos 
os doentes. 
Métodos: Estudo retrospetivo de dados relativos a 
doentes do IPOC, a quem foram identificados aloan-
ticorpos no período de Janeiro 2018 a Março 2019.  
A deteção de aloanticorpos ocorreu na população de 
doentes que efetuaram determinação do grupo san-
guíneo completo/ provas de compatibilidade neste pe-
ríodo. 
- Rotina dos grupos sanguíneos: pesquisa de aloanti-
corpos pela técnica em placa (salino 37º e enzimas) e 
tubo (Antiglobulina - AGH).
- Rotina das provas de compatibilidade: pesquisa de 

aloanticorpos  efetuada pela técnica em gel BioRad 
(AGH e enzimas).
- Identificação de aloanticorpos: técnica em tubo nos 
meios salino temperatura ambiente (TA) e 37º, enzi-
mas, AGH poliespecífica e monoespecífica IgG, com 
recurso a painel de identificação de 16 células (Pano-
cell Immucor) e Painel de identificação de 11 células 
em gel em AGH e Enzimas (BioRad). 

Resultados
No período em análise foi efetuada pesquisa de aloan-
ticorpos a 4363 doentes e identificados 17 aloanti-
corpos (prevalência 0,4%). Três aloanticorpos foram 
identificados em doentes do sexo masculino e 14 em 
doentes do sexo feminino. Tendo em atenção as carac-
terísticas dos anticorpos, referidas na literatura: 6 são 
de origem imune - Anti-Jka, Anti-S, Anti-Cw, Anti-e, 
Anti-D+C, Anti-Fya; 4 poderão ser de origem natural 
ou imune - Anti-E e 7 são de origem natural - 3 Lea, 1 
Leb, 2 P1, 1Mg, contudo, 3 destes referem transfusão 
(2 P1 e 1 Mg). Analisando as possíveis causas para a 
aloimunização, concluiu-se que 5 ocorreram devido a 
transfusão (sem referência a gravidez) e 1 (Anti-Cw) 
poderá ter sido devido a transfusão ou gravidez. Des-
tes 6 doentes, 4 tinham transfusões em outros hospi-
tais, tendo sido os anticorpos detetados no IPOC e 2 
com transfusões no IPOC. 

Conclusão
No IPOC são administrados Concentrados de Eritró-
citos ABO, Rh (D, C,E,c,e) e Kell compatíveis a todos 
os doentes, evitando-se assim a imunização Rh e Kell. 
Relativamente aos sistemas Duffy e Kidd, detetámos 
2 doentes aloimunizados (1 Anti-Fya e 1 Anti-Jka), o 
que corresponde a 12% dos anticorpos identificados. 
Será então necessário ponderar os custos / benefícios 
de alargar a rotina da fenotipagem eritrocitária a estes 
sistemas, nestes doentes que necessitam de politrans-
fusão.   
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PO82 - TALASSO-DREPANOCITOSE: COMO ATUAR NA GRAVIDEZ?

Beatriz Sousa ¹; Marta Jorge ¹; Anabela Aires ²; Maria José Alves ³; Ana Alegria ¹

1 - Serviço de Imuno-Hemoterapia, Maternidade Dr. Alfredo da Costa – Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 2 - Serviço de Imuno-Hemoterapia, Hospital de São José – 

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 3 - Serviço de Medicina Materno-Fetal, Maternidade Dr. Alfredo da Costa – Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

Palavras-chave: Talasso-drepanocitose, Gravidez, 
Crises vaso-oclusivas, Suporte transfusional

As Hemoglobinopatias Hereditárias são as doenças 
monogénicas mais comuns em todo o mundo. Nos 
doentes com Drepanocitose (SS) e Talasso-drepano-
citose (βS) a principal complicação são as crises va-
so-oclusivas, incluindo na gravidez, período em que 
ocorrem mais frequentemente. Estas crises dolorosas 
e incapacitantes têm como tratamento de 1ª linha me-
didas de suporte: analgesia, fluidoterapia e oxigenote-
rapia. Quando estas medidas não são suficientes, pode 
ser necessário suporte transfusional, de modo a man-
ter os níveis de hemoglobina materna estáveis (pró-
ximos de 10 g/dL), prevenindo intercorrências, como 
complicações trombóticas e hemólise, e otimizando o 
crescimento fetal. Estas grávidas apresentam um risco 
aumentado de morbimortalidade fetal e materna, de-
vido à restrição do crescimento fetal, parto pré-termo 
e pré-eclâmpsia, com necessidade de uma monitoriza-
ção rigorosa do desenvolvimento fetal. Grávida com 
40 anos de idade, caucasiana. Antecedentes pessoais 
de Talasso-drepanocitose (Sb) aos 3 anos, esplenecto-
mia aos 8 anos, sequela de lesão vascular hemorrági-
ca subcortical frontal esquerda (RMN-CE em 2015) 
e hemossiderose secundária, com quelação de ferro 
(desferroxamina) por períodos intermitentes. His-
tória transfusional com registo de grupo sanguíneo 
(GS) O Rh+ e pesquisa de anticorpos irregulares po-
sitiva: anti-Cw e anti-E. Trata-se de uma doente com 
crises vaso-oclusivas recorrentes até ao início da tera-
pêutica com hidroxiureia (500 mg/dia), aos 19 anos, 
que a manteve independente de suporte transfusio-
nal. Quando decidiu engravidar, tentou suspender o 
fármaco por 2 vezes, iniciando crises vaso-oclusivas 
frequentes, com internamentos recorrentes. Em abril 
de 2018, ainda medicada com hidroxiureia, tomou 
conhecimento que estava grávida de 17 semanas e 5 

dias. A suspensão da medicação desencadeou diver-
sos episódios de crises vaso-oclusivas. Recorreu por 
4 vezes ao serviço de urgência, com necessidade de 
suporte transfusional às 26 semanas e às 28 semanas e 
2 dias de gestação, com internamento na Maternidade 
Dr. Alfredo da Costa. Enquanto esteve hospitalizada, 
necessitou de suporte transfusional regular, não se re-
gistando novos episódios de crises vaso-oclusivas. Os 
valores de hemoglobina mantiveram-se entre 6,7-9,6 
g/dL, contabilizando um total de 10U de Concentra-
do de Eritrócitos transfundidas (12U durante toda a 
gravidez). O parto decorreu às 37 semanas e 1 dia, por 
cesariana programada e sem intercorrências. Recém-
-nascido saudável, com 2285 g, APGAR 9/10/10, GS O 
Rh+, portador de Hb AS, sem necessidade de suporte 
transfusional. Após o parto, a puérpera reiniciou trata-
mento com hidroxiureia. Ao 3º dia de pós-parto, teve 
alta para o domicílio acompanhada do recém-nascido.
Durante o internamento, a prática transfusional asso-
ciada a medidas de suporte como hidratação, oxige-
noterapia e permanência em ambiente de temperatura 
estável, permitiu o controlo das crises vaso-oclusivas. 
Nestas patologias, a transfusão profilática é controver-
sa, mas deve ser considerada sempre que houver com-
plicações associadas à doença, em particular, nas mu-
lheres previamente medicadas com hidroxiureia. Para 
assegurar um resultado ótimo, estas mulheres devem 
ser acompanhadas por equipas médicas multidiscipli-
nares experientes, com avaliação e aconselhamento 
pré-concecional, diagnóstico pré-natal, monotoriza-
ção fetal e materna rigorosa e parto programado. Cada 
caso deve ter um companhamento personalizado às 
necessidades da grávida. Nos centros de referência, é 
recomendável que sejam estabelecidos protocolos de 
acompanhamento das hemoglobinopatias na gravi-
dez.

POSTERS PO83 - PROGRAMA TRANSFUSIONAL CRÓNICO NA ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES 
UTILIZANDO A TRANSFUSÃO-PERMUTA MANUAL PARCIAL E A AUTOMÁTICA: 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Emília Araújo ¹; Romeu Dutra ¹; Rita Bernardino ¹; Maria Dias ¹; Alexandra Santos ¹; André Caiado ¹ 
1 - Hospital São José, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central

Palavras-chave: anemia de células falciformes, pro-
grama transfusional crónico

Nos doentes com anemia de células falciformes (ACF) 
o suporte transfusional de concentrado eritrocitário 
(CE) tem um papel fundamental nos episódios agu-
dos e na prevenção do desenvolvimento ou progres-
são de complicações crónicas. O programa transfu-
sional crónico (PTC) é a terapêutica gold standard 
para a prevenção do acidente vascular cerebral (AVC) 
e para os doentes com doença grave que apresentam 
resposta inadequada ao tratamento com hidroxiureia. 
A transfusão pode ser simples ou transfusão-permuta, 
esta pode ser manual parcial (TPMp) ou automática 
(TPA). O objetivo deste estudo é avaliar a segurança, 
eficácia e custos associados dos doentes submetidos a 
um PTC no nosso Centro Hospitalar.

Estudo retrospetivo observacional de amostra conse-
cutiva de 01/01/2017 a 31/05/2019 de doentes com o 
diagnóstico de ACF submetidos a PTC. Os dados fo-
ram recolhidos através da análise dos processos clíni-
cos. Foi avaliada a história clínica, valores biológicos, 
duração e intervalo entre procedimentos, reações ad-
versas bem como custos associados.

Foram incluídos 9 doentes no PTC. Um deles foi ex-
cluído da análise por má aderência ao mesmo. No 
período em estudo, foram realizadas 136 sessões de 
transfusão-permuta (73 TPMp e 63 TPA). As indica-
ções para PTC foram a presença de vasculopatia cere-
bral (N=2), AVC (N=1), úlceras da perna resistente à 
terapêutica (N=1) e crises vaso-oclusivas recorrentes 
com falência multi-órgão (N=4). Os valores alvo da 
HbS a alcançar com este programa foram ≤30% para 

profilaxia secundária a AVC, vasculopatia cerebral e 
falência do enxerto cutâneo; e ≤50-60% para outras 
indicações. A mediana (IQR) do valor da HbS pré-
-procedimento para TPMp foi de 40,3(14,8)% e para 
TPA foi de 31,25(21,5)%. 18,4% dos doentes apresen-
taram um nível elevado de HbS pré-procedimento. 
Mas todos permaneceram estáveis sem nenhum even-
to relacionado com ACF. Ambos os procedimentos de 
permuta foram bem tolerados e a sobrecarga de fer-
ro foi bem controlada – mediana (IQR) nível ferriti-
na TPMp: 2071,4(3238,8) vs. TPA: 610,1(4129,8) ng/
mL. A duração da transfusão-permuta parcial foi mais 
longa e os intervalos entre procedimentos foram mais 
curtos - mediana (IQR) TPMp: 344,3(65) vs. TPA: 
72(75) minutos e TPMp: 21(11) vs. TPA: 27(10) dias, 
respetivamente. A transfusão-permuta automática es-
teve associada a um maior consumo de CE - media-
na (IQR) CE TPA: 4(3) vs. TPMp: 2(0) e a um custo 
estimado por sessão mais elevado- TPA:794,72€ vs. 
TPMp:382,91€. As principais complicações observa-
das com o TPA foram relacionadas com o acesso ve-
noso, razão pela qual 2 doentes que se encontravam 
a realizar TPA passaram a TPMp. Não foram obser-
vadas outras complicações, tais como aloimunização.

O nosso estudo demonstra que a TPMp tem uma efi-
cácia comparável com a TPA em termos de prevenção 
do desenvolvimento ou progressão das complicações 
crónicas, embora os custos por procedimento sejam 
significativamente mais baixos do que com a TPA. 
Contudo, a TPA é mais indicada em situações clíni-
cas em que se pretende uma rápida descida do nível 
da HbS e/ou um controlo da HbS alvo mais rigoroso, 
permitindo que os doentes estejam clinicamente con-
trolados sem um aumento das suas vindas ao hospital.
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PO84 - SEGURANÇA TRANSFUSIONAL / BOAS PRÁTICAS NA ADMINISTRAÇÃO DE 
COMPONENTES SANGUÍNEOS

Catarina Alexandra Ribeiro Madeira Marques ¹; Isabel Côrte-Real ¹; Marina Ribeiro ¹

1 - Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria

Palavras-chave: Componentes Sanguíneos; Boas Prá-
ticas; Segurança Transfusional; Processo Transfusio-
nal; Segurança; Clinicamente eficaz; Eficiente;
 
O aumento da prevalência de doenças neoplásicas nos 
últimos anos tem causado uma necessidade crescente 
de terapêutica com componentes sanguíneos. A prá-
tica de transfusão de sangue revolucionou a medici-
na moderna, desempenhando um papel vital no tra-
tamento de doentes com situações clínicas variadas, 
pelo que se tornou imperativo, promover uma melho-
ria no cuidado ao doente que necessita de uma reposi-
ção regular destes componentes.

A transfusão de componentes sanguíneos é, actual-
mente, uma terapêutica de uso comum na prática clí-
nica hospitalar, não sendo até hoje, e apesar dos esfor-
ços feitos nos últimos anos, sido possível substituí-la.

É um processo complexo que depende de um grupo 
multidisciplinar de profissionais de saúde com dife-
rentes níveis de perceção e entendimento deste mes-
mo processo, não sendo uma prática isenta de riscos 
para o doente.  

As complicações da terapêutica transfusional dimi-
nuíram de frequência nos últimos anos devido à im-
plementação de normas de qualidade e de segurança 
em todo o processo transfusional, sendo que a própria 
OMS recomenda o uso seguro e racional de sangue 
e a redução de transfusões desnecessárias e inseguras 
para melhorar os resultados e a segurança do paciente, 
minimizando o risco de eventos adversos, incluindo 
erros, reacções transfusionais e transmissão de infec-
ções. 

Pretende-se salientar a importância da Segurança 
Transfusional ao longo de todo o Processo Transfu-
sional, bem como as Boas Práticas inerentes à admi-
nistração de componentes sanguíneos.
Todos os profissionais, em todos os níveis, devem 

ser treinados e qualificados a exercer as suas funções 
adequadamente com o objectivo de minimizar os ris-
cos decorrentes da transfusão, imediatos ou tardios.  
A formação regular e específica dos profissionais de 
saúde que trabalham nesta área e a sistematização dos 
procedimentos são ferramentas essenciais para uma 
diminuição do erro humano em transfusão. O(A) en-
fermeiro(a) desempenha um papel essencial no pro-
cesso transfusional, nomeadamente como parte in-
tegrante do esforço feito para optimizar a utilização 
apropriada dos componentes sanguíneos, reduzir os 
riscos relacionados com os procedimentos da trans-
fusão e melhorar a prática transfusional em geral, ad-
quirindo um papel fundamental, desde a captação do 
doador até a transfusão.  A atuação competente torna-
-se requisito essencial na medicina transfusional, pre-
venindo possíveis complicações e reações, pela com-
plexidade e frequência da terapia transfusional sendo 
necessária a utilização de instrumentos que orientem 
a prestação de cuidados com qualidade. Esta, pode 
ser definida como aquela que utiliza como estratégia, 
a identificação das necessidades do utente, o planea-
mento e a implementação dos cuidados, favorecendo 
a criação de mecanismos de avaliação da assistência 
prestada, a documentação e a visualização das acções 
de enfermagem e dos seus resultados. Os Enfermei-
ros que intervêm no ciclo transfusional, sobretudo na 
administração, devem estar sensibilizados para os cui-
dados de uma terapêutica de disponibilidade limita-
da, com riscos inerentes à sua origem biológica e que 
acarretam elevados custos financeiros.
A enfermagem desempenha um papel crucial na pro-
moção da segurança do paciente por se apresentar de 
forma mais constante e directa no cuidado ao doente, 
pelo que, em contrapartida, se esse cuidado não for 
realizado com qualidade, pode ser gerador de erros e 
comprometer a segurança do cuidado.

POSTERS PO85 - COLHEITA E TRANSPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOIÉTICOS DE 
SANGUE PERIFÉRICO PARA USO AUTÓLOGO - EXPERIÊNCIA EM 2 ANOS DE UM 
HOSPITAL CENTRAL

  Tiago Brites ¹; Filipa Martins Pereira ²; João David Pereira ¹; Catarina Borges ¹; Ana Esesúmaga ¹; Jorge Tomaz ¹ 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Palavras-chave: transplante de progenitores hemato-
poiéticos de sangue periférico

O transplante de progenitores hematopoiéticos de 
sangue periférico (PHSP) constitui uma opção tera-
pêutica em diversas patologias, com especial destaque 
para doenças hemato-oncológicas. A citaférese de 
PHSP é um procedimento seguro, embora algumas 
complicações referentes a acessos venosos e à hipo-
calcémia induzida por citrato estejam descritas. Com 
este trabalho pretendemos determinar a incidência de 
reações adversas (RA) durante a colheita de PHSP e 
quais as patologias motivadoras de transplante autó-
logo no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC).

Estudo retrospectivo dos doentes submetidos a co-
lheita e transplante autólogo de PHSP no CHUC en-
tre 2017 e 2018. Para o efeito, consultou-se o processo 
clínico de cada doente para se obterem as seguintes 
informações: género, idade, patologia, número de 
procedimentos de citaférese e eventuais RA durante a 
colheita. Recorreu-se ao software SPSS® para a análise 
de frequências dos casos, cálculo de incidência de RA 
e comparação das medianas pelo teste de Mann-Whit-
ney-U.

Durante o período do estudo efetuaram-se 189 co-
lheitas em 124 doentes, sendo a maioria dos doentes 
homens (59,7% vs 40,3%). A mediana de idade foi 57 

anos (mínimo 19, máximo 69), não havendo diferença 
na mediana de idades entre homens e mulheres (56,5 
vs 58,5 anos, p=0,850). A mediana de idade apresen-
tou diferença estatisticamente significativa quando se 
comparou patologias oncológicas com não oncológi-
cas (58 vs 39 anos, p=0,01).  O número mediano de 
citaféreses para obtenção do número de células neces-
sárias para transplante foi de um dia (mínimo 1, má-
ximo 4). A maioria dos doentes (n=74, 59,7%) efetuou 
apenas um procedimento de colheita. Nos dois anos 
em estudo foram transplantados 119 doentes, na sua 
maioria homens (59,7% vs 40,3%). Os doentes apre-
sentaram idades compreendidas entre os 21 e os 69 
anos (mediana 58 anos).

A principal patologia motivadora de colheita de PHSP 
foi o Mieloma Múltiplo (n=77), seguindo-se do Lin-
foma Não Hodgkin (n=29), Esclerose Múltipla (n=7), 
Linfoma de Hodgkin (n=3) e Leucemia Aguda (n=3). 
Cinco doentes apresentavam outras patologias. En-
contraram-se frequências semelhantes nas patolo-
gias motivadoras de transplante: Mieloma Múltiplo 
(n=79), Linfoma Não Hodgkin (n=27), Esclerose 
Múltipla (n=6), Linfoma de Hodgkin (n=2), Leucemia 
Aguda (n=2) – Tabela 1.

A incidência de RA na citaferese foi de 0,016 (1,6%), 
devendo-se, os três casos registados, a efeitos laterais 
do citrato.
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PO85-  
Tabela 1

No nosso centro, a principal patologia motivadora de transplante autólogo foi o Mieloma Múltiplo com a maioria 
dos doentes a conseguir número de células PHSP necessárias para o seu transplante em apenas um procedimento. 
A incidência de RA é baixa, pelo que se pode considerar a citaferese um procedimento seguro.

Revisão dos dados de segurança internacional e nacional 
com o octaplas®/octaplasLG®, um plasma para perfusão 
em pool e tratado com solvente/detergente (plasma S/D) 
comercializado como produto farmacêutico.

II. Segurança contra vírus e priões
O risco de transmissão de VIH, VHB e VHC na Europa 
e nos EUA é muito baixo, mas não é, certamente, 
insignificante. O risco acumulado provém da Alemanha, 
da Suíça, do Reino Unido e os EUA mostram a ocorrência 
de uma possível transmissão de um destes vírus em 1 em 
125.289-580.693 (mediana 190.419) perfusões de plasma, 
apesar do rastreio rigoroso aos dadores de sangue utilizando 
TAN sensível para VIH e VHC, para além do programa 
normal de rastreio de anticorpos e antígenos. Os valores 
separados para os quatro países encontravam-se no 
intervalo de 1 em 2.135.000-6.160.000 dádivas para 
o VIH, 1 em 141.000-650.000 dádivas para o VHB 
e 1 em 1.935.000-46.990.000 dádivas para o VHC2.

Em 2013, a França notificou dois casos de transmissão de 
hepatite E por transfusão de PVA-SD6. 

Embora o tratamento com S/D não afete vírus não 
envelopados, estes agentes patogénicos são neutralizados 
naturalmente pelos anticorpos imunes presentes na pool de 
plasma2. De modo a excluir dádivas virémicas que poderiam 
potencialmente sobrecarregar a capacidade de neutralização, 
são realizados testes TAN do VHA, B19 e VHE em minipools 
de 96 dádivas antes da pool. De acordo com as especificações 
do medicamento, os resultados para VHA e VHE devem ser 
negativos com um limite de deteção (LdD) de 10 UI/ml e o título 
de B19 deve ser < 4 log10 UI/ml. Além disso, são definidos 
valores mínimos para IgG anti-VHA e B19 (> 0, 3 UI IgG 
anti-VHA/ml na pool de plasma e no saco final e > 11 UI IgG 
anti-B19/ml na pool de plasma)2.

De acordo com os dados da Octapharma, calculou-se que 
o risco de transmissão de VHA e de B19 fosse 1 em 1.000.000-
2.350.000 e 1 em 12.000-50.000 de dádivas, respetivamente2.

Não foram confirmados casos de transmissão do VIH, hepatite 
B ou C com octaplas®/octaplasLG®.

Embora o risco de transmissão da variante da 
doença de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) seja muito baixo 
(provavelmente no intervalo de 1 em 11.039.400-28.860.800 
dádivas), a etapa de recolha de priões foi implementada com 
sucesso e com uma capacidade de remoção muito elevada 
(> 5,8 log10 ID por saco de 200 ml) sem prejudicar o perfil 
bioquímico do octaplas®/octaplasLG®2

A transfusão com PFC pode estar associada tanto 
a complicações infeciosas (por ex., vírus ou priões) como 
não infeciosas (por ex., reações alérgicas graves ou TRALI). 
Algumas destas complicações podem ser fatais a curto prazo, 
como TRALI, ou a longo prazo, como as infeções por VHC ou 
VIH. Além disso, isto aumenta também os custos do tratamento 
(permanência prolongada na UCI, utilização adicional de 
produtos farmacêuticos) e reduz a qualidade de vida. Todos 
estes dados de hemovigilância demonstram que o octaplas®/
octaplasLG® é uma alternativa segura ao PFC com uma 
qualidade funcional consistente22.

O octaplasLG® é um plasma para perfusão de segunda 
geração, agrupado e tratado com solvente/detergente 
(plasma S/D). Tem o mesmo perfil de segurança e eficácia 
clínicas em comparação com o demonstrado no octaplas®, 
o produto de primeira geração. Nos últimos 20 anos, 
à exceção de uma maior margem de segurança na 
transmissão de doenças causadas por priões devido 
ao passo de cromatografia de afinidade do ligante 
(LG) implementado em 20121. 

Ambas as gerações implementaram medidas de segurança 
diferentes no processo de fabrico contra uma vasta gama 
de agentes patogénicos, incluindo vírus, bactérias, parasitas 
e detritos celulares. 

Contrariamente às unidades de dadores individuais de 
plasma fresco congelado (PFC), o octaplas®/octaplasLG® 
é produzido a partir de pools de 630 a 1520 unidades de 
PFC1. A pool fornece uma qualidade funcional consistente 
através da padronização dos níveis de fatores de coagulação 
e de proteínas plasmáticas. Além disso, esta etapa de 
fabrico dilui e neutraliza imunologicamente os alérgenos, 
anticorpos patogénicos e agentes infeciosos, o que diminui 
acentuadamente a taxa de reações alérgicas e imunológicas2. 

Em Portugal, a segunda geração é comercializada 
sob a designação comercial octaplas®. O octaplas® 
é indicado para a substituição de fatores de coagulação 
e para plasmaferese terapêutica1,3. 

Avaliação da segurança do octaplas®/octaplasLG® em relação 
à transmissão de agentes patogénicos e a reações adversas 
com base em relatórios de hemovigilância publicados por 
entidades de saúde ou em publicações relevantes até 
dezembro de 2017.

Utilização a nível mundial de plasma S/D
O octaplas® foi introduzido na Europa em 1991. 
Em 1993, a Noruega foi o primeiro país a substituir 
completamente o PFC pelo plasma S/D. Em Maio de 
2007, a Finlândia seguiu esta decisão e o octaplas® 
tornou-se o único plasma terapêutico disponível no 
país. Por conseguinte, todos os grupos de doentes são 
transfundidos com octaplas®/octaplasLG® nestes dois 
países4. Desde 2014, o Omniplasma®, um plasma S/D 
produzido a partir de dádivas plasma holandês, tem vindo 
a ser progressivamente implementado nos Países Baixos 
como o componente padrão de plasma para transfusão5. 
Desde 2015, a França mudou a classificação do plasma 
S/D de componente sanguíneo para produto farmacêutico 
e começou a implementar o octaplas®/octaplasLG® 
em vez do seu próprio plasma S/D (PVA-SD)6.

Em Portugal, desde 1995 o plasma para transfusão 
tem de ser colocado em quarentena ou submetido 
a etapas adicionais para redução de agentes patogénicos. 
Portanto, o octaplas®, introduzido em 1993, representa 
aproximadamente 85% do plasma utilizado em Portugal7. 

A política relativa à segurança do plasma é muito 
diversificada na Europa. Alguns países europeus 
decidem utilizar apenas plasma inativado (PIC plasma 
inativado): Bélgica, Finlândia e Noruega; enquanto a 
utilização de plasma IP noutros outros países é menor, 
variando entre 1 e 63%: Itália, Alemanha, Suécia, Rússia, 
Polónia, Espanha, Áustria e França8. 

No Reino Unido, a utilização de plasma PI é utilizado 
em crianças com <16 anos9. Outros países exigem 
apenas plasma de quarentena ou nenhuma medida 
contra a transmissão de agentes patogénicos. Embora 
um grande número de países europeus informe ter um 
sistema de hemovigilância em vigor, os dados de segurança 
publicados estão disponíveis apenas para a Áustria, 
a Alemanha, os Países Baixos, a Suécia, a Dinamarca, 
a Finlândia, o Reino Unido, a Noruega, a França, a Espanha 
e Portugal e não estão disponíveis num formato padronizado 
e, por conseguinte, comparável.
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Conclusões

Desde a introdução do octaplas® em Portugal, foram 
utilizados mais de 1,4 milhões de sacos no país. 
Durante esse período, o octaplas® provou ser uma 
alternativa segura  
e eficaz na minimização do risco de TRALI e de 
outros eventos adversos associados à transfusão de 
PFC. Estes resultados também foram confirmados 
noutros países europeus.

Gráfico 1. Todas as RAM por 100.000 unidades de PFC vs. plasma S/D

Dados de hemovigilância na Europa
I. Reações adversas graves e TRALI
Uma análise da base de dados internacional de vigilância de 
reações e eventos associados às transfusões (ISTARE), com 
dados de hemovigilância de 23 países, durante um período de 
7 anos (2006-2012), mostrou que o plasma S/D é responsável 
por menos reações alérgicas, menos reação transfusional 
febril não hemolítica (febrile non-haemolytic transfusion 
reaction, FNHTR), menos sobrecarga volémica associada à 
transfusão (transfusion-related circulatory overload, TACO), 
menos lesão pulmonar aguda relacionada com a transfusão 
(transfusion related acute lung injury, TRALI) e menos reações 
hipotensivas do que os plasmas não tratados10.

O relatório SHOT de 2013 considera que as RAM são menos 
frequentes e geralmente menos graves com o plasma S/D 
do que com o PFC, indicando a diluição e neutralização 
imunológica de alérgenos, anticorpos patogénicos e agentes 
infeciosos em grandes pools ou a desnaturação de alérgenos 
pelo processo de S/D como razões prováveis11. Devido ao 
seu processo de fabrico, nem os anticorpos reativos aos 
granulócitos nem aos linfócitos são detetáveis no octaplas®2,12. 
Isto pode explicar a ausência de TRALI, por ex., na Noruega, 
onde é utilizado apenas o octaplas® desde 199313,14.

Uma análise dos relatórios de hemovigilância5-7,11,15-18 emitidos 
por entidades de saúde de oito países até 2017 mostrou que 
há uma diferença enorme nos casos notificados entre os 
países devido a diferentes hábitos de notificação. Contudo, 
há uma redução média de 64% nas RAM com plasma S/D, 
em comparação com o PFC, em todos os países (Gráfico 
1). Em relação às RAM graves (RAMG), houve uma redução 
de 61 % ao utilizar o plasma S/D (Gráfico 2).

Estes resultados são igualmente apoiados pela literatura. 
Uma revisão sistemática dos estudos, que relataram taxas de 
reação à transfusão de plasma, demonstrou que o PFC estava 
associado a 92 reações alérgicas/105 unidades transfundidas, 
enquanto o plasma S/D estava associado a 32 reações 
alérgicas/105 unidades transfundidas. Não se observaram 
casos de TRALI após a transfusão com plasma S/D13. 

Em Portugal, a incidência de reações adversas graves entre 
2012-2017 foi de 7,1 em 100.000 unidades de octaplas®, 
em comparação com 27,8 em 100.000 com o PFC (Gráfico 4).

*À exceção da França, o plasma S/D utilizado foi octaplasLG®
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Gráfico 2. Todas as RAM graves por 100.000 unidades 
de PFC vs. plasma S/D

Gráfico 3. Todas as RAM por  
100.000 unidades em Portugal 
(2012-2017)

Gráfico 4. Todas as RAM graves por  
100.000 unidades em Portugal 
(2012-2017)
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