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CO03
AlTERAçõES PóS-RADIAçãO Em CITOlOgIA gINECOlógICA: 
ESTuDO DE fOllOw-uP Em 289 CASOS
 
Bruno Gomes Machado(1);Rúben Roque(2);Saudade André(3)

(1) Hospital Infanta Cristina de Badajoz (2) IPOLFG, EPE (3) Instituto Português de Oncologia de Lisboa de Francisco 

Gentil 

 
INTRODuçãO
A radioterapia é utilizada no tratamento do cancro do colo uterino. A citologia é utilizada no 
follow-up destas doentes dada a possibilidade de detetar recorrências, associada a vanta-
gens como baixo custo, simplicidade e eficácia. Morfologicamente, a distinção entre alter-
ações citológicas relacionáveis com a terapia e alterações neoplásicas pode ser complexa.
OBjETIvO
Descrever a evolução de casos de citologia ginecológica com resultado inicial de Alterações 
Celulares Reativas Associadas a Radiação (RT) num período máximo de 9 anos.
mATERIAl E méTODOS
Foram estudadas 289 mulheres com citologia ginecológica com resultado de RT entre os 
anos 2000 e 2004 e com pelo menos uma citologia posterior a essa. Obtivemos 1599 cito-
logias de follow-up cujos resultados foram analisados por um período máximo de 9 anos. 
Utilizou-se estatística descritiva para tratamento dos dados recolhidos.
RESulTADOS
Caracterização da amostra: Idade: intervalo 28-83 anos (média = 57); Tempo de follow-up: 
intervalo 1 mês – 9 anos (média = 4 anos); Número de citologias de follow-up: intervalo 1-21 
citologias (média = 6).
follow-up: 218 mulheres (75%) mantiveram citologias negativas, 45 (16%) pelo menos uma 
citologia com anomalias da células epiteliais e 26 (9%) ocasionais citologias insatisfatórias. 
Em 5 (2%) mulheres com resultado citológico de anomalias das células epiteliais a lesão foi 
classificada como carcinoma.
DISCuSSãO
A maioria dos casos de citologia ginecológica com resultado de Alterações Celulares Reati-
vas Associadas a Radiação não volta a apresentar lesão. A percentagem de casos com re-
cidiva detetada por citologia (16%) justifica a utilização periódica deste método no follow-
up destas doentes.
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CO42
BIóPSIA ASPIRATIvA POR AgulhA fINA DE NóDulOS TIROIDEuS: 
ESTuDO RETROSPECTIvO DE DOIS ANOS DE uTIlIzAçãO DO SISTEmA 
DE BEThESDA PARA RElATAR CITOPATOlOgIA DA TIRóIDE 
COm CORRElAçãO CITO-hISTOlógICA
 
Margarida Caldas(1);Liliana Santos(2);Francisco Duarte Menezes(1);Clara Castro(2);Claudia Lobo(1);Luis Leça(1);Paula 

Monteiro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - IPO Porto (Director: Prof. Dr. Rui Henrique) (2) IPO Porto 

 
Palavras-chave/Key-words: Citologia; Tiróide; Bethesda; Cytology; Thyroid; Bethesda
INTRODuçãO
Os nódulos tiroideus são comuns na população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspira-
tiva por Agulha Fina (BAAF) é o teste de screening para estas lesões. O Sistema de Bethesda 
para Relatar Citopatologia da Tiróide (BSRTC) foi introduzido em 2007 para uniformizar a 
interpretação de BAAF de nódulos tiroideus.
OBjECTIvOS
Descrever a experiência de utilização do BSRTC no Serviço de Anatomia Patológica do Insti-
tuto Português de Oncologia - Porto. Relatar o follow-up dos nódulos excisados.
mATERIAl E méTODOS
Foi efectuada revisão retrospectiva de relatórios citológicos de BAAF de nódulos tiroideus 
realizadas entre 1/01/2013 e 31/12/2014, respectivos dados demográficos e de follow-up. A 
análise estatística foi efectuada com SPSS.
RESulTADOS
Foram identificadas 880 BAAF de nódulos tiroideus em 713 doentes. A distribuição por cat-
egorias de Bethesda dos diagnósticos iniciais foi: I. 118 (13,4%); II. 426 (48,4%); III. 220 (25%); 
IV. 41 (4,7%); V. 31 (3,5%); VI. 44 (5%). A sensibilidade foi de 94,9%; a especificidade 64,6% e a 
acuidade diagnóstica 79,4%. Nos casos diagnosticados como Lesão folicular de significado 
indeterminado (FLUS), a presença de microfolículos foi mais frequente em casos com follow-
up benigno (p=0,035) e a presença de sobreposição nuclear/”crowding”/tridimensionalidade 
mais frequente em casos com follow-up maligno (p=0,047).
DISCuSSãO
Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na literatura e confirmam a utili-
dade da BAAF no estudo de nódulos tiroideus. A taxa de FLUS é superior ao valor recomen-
dado (7%); no entanto, as taxas publicadas na literatura variam amplamente (2,7% a 27,2%).
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CO46
ASPETOS CITOmORfOlógICOS Em CITOlOgIA DE ImPRESSãO DA 
CONjuNTIvA / CYTOmORPhOlOgICAl ASPECTS IN CONjuNCTIvAl 
ImPRESSION CYTOlOgY 
 
Paula Mendonça(1);Inês Silva(1);Sílvia Pereira(2);Sandra Louro(3);Joana Chumbinho(1)

(1) IPL / ESTeSL (2) IPL / ESTeSL Av. D. João II, Lote 4.69.01 - 1990-096 Lisboa (3) Centro Hospitalar de Lisboa Ociden-

tal, E.P.E Hospital de Egas Moniz 

 
INTRODuçãO
Na rotina citopatológica não é comum o uso da citologia de impressão como método de di-
agnóstico. O surgimento cada vez mais frequente do Síndrome do olho seco leva à necessi-
dade da realização complementar da Escala de Nelson para identificação citomorfológica 
de células caliciformes e epiteliais.
OBjETIvOS
Demonstrar aspetos citomorfológicos encontrados nos diferentes graus da Escala de Nel-
son, em citologia de impressão.
mATERIAl E méTODOS
A 43 utentes nas consultas de contactologia foi efetuada a colheita por ortoptistas, na região 
da conjuntiva temporal, com uma membrana de celulose Millipore. As amostras foram co-
radas com Periodic Acid Shiff e Papanicolaou e observadas ao microscópio óptico por cito-
técnicos, que determinaram a presença e a morfologia das células caliciformes e epiteliais, 
com recurso à grelha “Escala de Nelson”.
RESulTADOS
Na conjuntiva ocular foram encontradas maioritariamente células caliciformes e pavimen-
tosas sendo que também se observaram polimorfonucleares.
Segundo a Escala de Nelson foram observados maioritariamente casos de grau 2 (n=11) e 
grau 3 (n= 23)
DISCuSSãO
A quantidade e morfologia das células da conjuntiva varia com a patologia de olho seco. 
Esta provoca uma metaplasia pavimentosa, modificação do epitélio secretor em querati-
nizado, e alteração da densidade das células caliciformes e consequentemente a perda de 
estabilidade do filme lacrimal. Estas modificações do epitélio aumentam a suscetibilidade 
ao desenvolvimento de patologias oculares.
O facto da citologia de impressão ser uma técnica simples e permitir a observação do epitélio 
da conjuntiva com o mínimo desconforto para o paciente, revela-se útil no diagnóstico de 
certas patologias oculares.
Palavras-Chave: Citologia de impressão; Escala de Nelson; Citomorfologia
Keywords: Impression cytology; Nelson Scale ; cytomorphology
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CO56
CORRElAçãO CITO-hISTOlógICA DE lESõES fOlICulARES DE 
SIgNIfICADO INDETERmINADO E SuSPEITOS DE NEOPlASIA mAlIgNA 
NA glâNDulA TIROIDEIA: um ESTuDO PluRINSTITuCIONAl PARA 
AvAlIAçãO DO RISCO DE mAlIgNIDADE / CYTOhISTOlOgICAl 
CORRElATION Of SuSPICIOuS fOR mAlIgNANCY AND fOllICulAR 
lESION Of uNDETERmINED SIgNIfICANCE Of ThE ThYROID glAND: 
A mulTI-INSTITuTIONAl STuDY fOR ASSESSmENT Of mAlIgNANCY RISK
 
António T. Alves(1);Rita Luis(1);Ricardo Veiga(2);Filipa Santos(3);Inês Rolim(3);Pedro Gomes de Sena(4);Marco 

Ferreira(5);Gabriela Gasparinho(6);Ricardo Fonseca(3);Evelina Mendonça(2);Helena Oliveira(4);Paula 

Borralho(6);Margarida Mendes Almeida(1)

(1) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE (2) Serviço de Anatomia Patológica - Hospital da 

Luz (3) Serviço de Anatomia Patológica - Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil (4) Serviço de 
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INTRODuçãO
As categorias “lesão folicular de significado indeterminado” (FLUS) e “suspeito para neo-
plasia maligna” (SM) do Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (BSRTC) para 
citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) da tiroide, incluem lesões heterogéneas que com-
portam um risco de malignidade de 5-15% e 60-75%, respetivamente.
OBjETIvO
Determinar a distribuição das categorias de Bethesda (CB) e correlação entre os resultados 
de FLUS e SM com o diagnóstico histológico.
mATERIAl E méTODOS
Estudo retrospectivo plurinstitucional dos casos de CAAF da tiroide entre 2013-2014, cujo 
relatório inclui as CB. Colheita das bases de dados: sexo, idade, CB/diagnóstico citológico. 
Nos casos de FLUS e SM foram correlacionados os nódulos puncionados e com as respectivas 
peças cirúrgicas.
RESulTADOS
Foram analisadas 7991 CAAF com as seguintes CB: 16,4% Não diagnóstica; 68,8% Benigno; 
6,8% FLUS; 2,7% SM; 2,3% Tumor folicular; 2,9% Maligno. Em 258 casos de FLUS (137) e SM (121) 
obteve-se peça cirúrgica subsequente. Dos FLUS, 54,7% são neoplasias do epitélio folicular 
[31,4% neoplasia malignas, com 34 casos (24,8%) de carcinoma papilar variante folicular] e 
45,3% lesões não neoplásicas. Relativamente aos SM, 15,7% são lesões benignas; 14,9% neo-
plasias benignas/potencial maligno incerto e 69,4% neoplasias malignas.
DISCuSSãO
O risco de malignidade identificado nos SM é semelhante ao referido pelo BSRTC e nos FLUS 
é ligeiramente superior a outros estudos com correlação histológica (20-25%). Estes dados 
levam-nos a questionar: 1- a aplicação rigorosa dos critérios de FLUS; 2-a possibilidade de 
maior risco de malignidadade nos FLUS.
Palavras chave: Citologia da tiróide, Correlação cito-histológica, Bethesda
Key-words: Thyroid cytology, cytohistological correlation, Bethesda
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AvAlIAçãO DA ACuIDADE DIAgNóSTICA DA CITOlOgIA ECOguIADA 
DA AxIlA NO CANCRO DA mAmA - AxIllARY lYmPh NODE EvAluATION 
IN BREAST CANCER
 
Rodrigues A, Pina R, Fernandes G, Serra P, Gonçalo M, Prado e Castro L(1)

(1) CHUC Coimbra 

 
INTRODuçãO
A citologia aspirativa ecoguiada é utilizada para avaliação do gânglio axilar no cancro da 
mama (CM).
OBjETIvOS
Avaliação da acuidade da citologia ecoguiada axilar no diagnóstico preoperatório das me-
tástases axilares.
mATERIAl E méTODOS
Num período de 5 anos (2010-2014), no nosso centro, obteve-se uma amostra de 806 casos 
de CM. Em 328 casos, os gânglios axilares foram considerados suspeitos e efetuada citolo-
gia aspirativa. Analisámos a idade, sexo, avaliação ecográfica, os diagnósticos citológicos e 
histológicos do gânglio. Foram revistas todas as citologias cujo diagnóstico foi discrepante 
com a histologia.
RESulTADOS
Verificaram-se 328 axilas suspeitas na ecografia. A citologia mostrou 181 casos positivos, 
142 negativos e 5 inconclusivos. Em 4 casos positivos o diagnóstico final do esvaziamen-
to axilar foi negativo para metástases (falsos positivos). Em 38 negativos na citopunção, 
foram encontradas metástases axilares na histologia (falsos negativos). Para o cálculo da 
acuidade diagnóstica excluíram-se os casos não submetidos a histologia. Obteve-se sensi-
bilidade de 79,23%, especificidade de 95,91%, valor preditivo positivo de 97,32%, valor predi-
tivo negativo de 71,21% e acuidade geral de 85,05%.
DISCuSSãO
A citologia aspirativa associada à ecografia detetou 181 casos com metástases axilares 
(22,8%). A nossa amostra, quando comparada com a literatura, apresenta uma acuidade 
diagnóstica semelhante, com uma taxa de falsos positivos ligeiramente superior (células 
isoladas atípicas que foram interpretadas como células epiteliais). A abordagem destes ca-
sos como “borderline” ou citologia atípica poderá ser uma atitude mais correta para o fu-
turo.
Palavras chave: Gânglio sentinela, metástases, citologia aspirativa
Key words: sentinel lymph node, metastasis, fine needle aspiration
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BIóPSIA ASPIRATIvA POR AgulhA fINA DE gâNglIO lINfáTICO AxIlAR 
NO CANCRO DA mAmA: ESTuDO RETROSPECTIvO DE 4 ANOS COm 
CORRElAçãO CITOhISTOlógICA DO IPOfg-PORTO ; AxIllARY lYmPh 
NODE fINE NEEDlE ASPIRATION IN BREAST CANCER: A fOuR-YEAR 
RETROSPECTIvE STuDY wITh CYTOhISTOlOgICAl CORRElATION 
IN IPOfg-PORTO
 
Francisco Duarte Menezes*(1);Liliana Santos*(2);Margarida Caldas(2);Clara Castro(3);Luis Leça(2);Paula 

Monteiro(2);Claudia Lobo(2)

(1) IPO Porto (2) Serviço de Anatomia Patológica - IPO Porto (Director: Prof. Dr. Rui Henrique) (3) IPO Porto - Serviço 

de Epidemiologia 

 
Palavras-chave: citologia, gânglio, mama
Keywords: cytology, lymph-node, breast
INTRODuçãO/OBjECTIvOS
A biópsia aspirativa por agulha fina (BAAF) de gânglio linfático axilar (GLA) realizada pre-
viamente ao tratamento com quimioterapia ou cirurgia desempenha um papel importante 
no estadiamento do cancro da mama. O objectivo do nosso estudo foi avaliar a acuidade 
diagnóstica da BAAF de GLA no IPOFG-Porto, através da correlação com os resultados da 
histologia.
mATERIAl/méTODOS
Foi realizada correlação citohistológica de todos os casos de BAAF de GLA efectuadas en-
tre Janeiro/2010 e Dezembro/2013, com posterior biópsia incisional/excisional ou dissecção 
ganglionar axilar.
RESulTADOS
625 doentes (622 mulheres; 3 homens) foram submetidos a BAAF de GLA, com idade média de 
56,5 anos. 156 doentes receberam quimioterapia-neoadjuvante. Os resultados citológicos 
foram: 330 casos positivos, 184 negativos, 16 suspeitos para malignidade e 95 insuficientes 
para diagnóstico. Os casos insuficientes foram excluídos. Os casos suspeitos e tratados com 
quimioterapia-neoadjuvante foram avaliados separadamente. Nos doentes sem trata-
mento neoadjuvante, foi observada correlação citohistológica em 334 casos e discrepância 
diagnóstica em 49 casos. As 2 únicas BAAF falsas-positivas foram revistas e confirmadas 
como positivas (atribuídos a células tumorais isoladas (CTI) ou micrometástases). Dos fal-
sos-negativos, 10 casos (21,2%) corresponderam a CTI ou micrometastases. A sensibilidade 
da BAAF foi de 82,7%, a especificidade de 98,2%, com valor preditivo positivo de 99,1% e 
valor preditivo negativo de 69,9%.
CONCluSãO/DISCuSSãO
No IPOFG-Porto a BAAF de GLA apresenta sensibilidade, especificidade e valor preditivo pos-
itivo elevados, com acuidade diagnóstica pré-terapêutica válida. Uma melhor amostragem 
e o controlo do material da BAAF poderiam reduzir os casos insuficientes para diagnóstico e 
os falsos-negativos. *Primeiros co-autores.
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BIóPSIAS mAmáRIAS ASSISTIDAS POR váCuO: ExPERIêNCIA DE 10 ANOS 
DE umA INSTITuIçãO // vACuum-ASSISTED BREAST BIOPSIES: 
10-YEAR ExPERIENCE fROm A SINglE INSTITuTION
 
Miguel Rito(1);Saudade André(2)

(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (2) Instituto Português de Oncologia de Lisboa de 
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INTRODuçãO
A Biópsia Assistida por Vácuo (BAV) é um sistema minimamente invasivo para avaliação de 
lesões mamárias que surgiu com o objectivo de colmatar as limitações da biópsia por agulha 
convencional mantendo as suas vantagens. Ao permitir uma maior amostragem tem uma 
acuidade diagnóstica potencialmente mais elevada.
OBjECTIvOS
Caracterização anátomo-patológica das BAV realizadas entre 2003 e 2012 no IPOLFG.
Análise da concordância anátomo-patológica do subgrupo de BAV posteriormente submeti-
das a excisão cirúrgica.
mATERIAl E méTODOS
Estudo retrospectivo das BAV realizadas no IPOLFG entre 2003 e 2012.
Avaliação dos resultados anátomo-patológicos das BAV e, nos doentes posteriormente op-
erados, da cirurgia.
Análise da concordância da BAV com a peça cirúrgica no grupo submetido a excisão cirúr-
gica (coeficiente Kappa de Cohen).
RESulTADOS
Foram realizadas 1566 BAV entre 2003 e 2012.
Sessenta por cento dos casos tiveram diagnóstico histológico de lesão benigna. 
Em 28% dos casos foi realizada cirurgia no IPOLFG (12% dos casos foram perdidos para “fol-
low-up”).
Foi encontrada concordância substancial entre o resultado histológico da BAV e da cirur-
gia, com um valor preditivo positivo superior a 98% para lesões malignas. Nas lesões de 
natureza indeterminada verificou-se um “upgrade” cirúrgico em 24,7% dos casos. Dezoito 
casos (4%) não tinham lesão residual na peça operatória. 
DISCuSSãO
A BAV é um método que permite um diagnóstico anátomo-patológico com excelente valor 
preditivo positivo.
O “upgrading” cirúrgico observado nas lesões indeterminadas justifica a sua excisão.
A percentagem de casos sem progressão no “follow-up” ou sem lesão na peça cirúrgica sug-
ere a utilização potencial da BAV como método alternativo à tumorectomia em lesões es-
pecíficas.
Palavras-chave: biópsia assistida por vácuo, mama, diagnóstico
Keywords: vacum-assisted biopsies, breast, diagnosis
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NEOPlASIA PSEuDOPAPIlAR SólIDA DO PâNCREAS: CASuÍSTICA DO 
hOSPITAl gARCIA DE ORTA (hgO) / SOlID PSEuDOPAPIllARY NEOPlASIA 
Of ThE PâNCREAS: CASuISTRY Of hOSPITAl gARCIA DE ORTA (hgO)
 
Joana Nogueira(1);João Corte Real(1);Maria José Brito(1)
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INTRODuçãO
A neoplasia sólida pseudopapilar (NSP) do pâncreas é uma neoplasia rara, com baixo po-
tencial de malignidade, representando 0,9-2,7% das neoplasias exócrinas do pâncreas. 
Ocorre sobretudo em mulheres jovens (média de 28 anos). Habitualmente é incidental e ass-
intomática, com marcadores tumorais séricos normais.
Em 5-15% dos casos observa-se metastização para o fígado ou peritoneu.
OBjECTIvO
Avaliação retrospectiva de casos de NSP do pâncreas do HGO e da contribuição da citologia 
aspirativa no diagnóstico pré-operatório.
mATERIAl E méTODOS
Análise retrospectiva com uma revisão das NSP diagnosticadas entre 2001 e 2015 (n=6) no 
HGO. Procedeu-se à consulta do processo clínico e do arquivo do serviço de anatomia pa-
tológica. Todos os casos tiveram ressecção cirúrgica do tumor.
RESulTADO E DISCuSSãO 
Observou-se um predomínio de indivíduos do sexo feminino (5:1), com uma idade média de 
34,2 anos (16-49 anos). Em 66,7% dos casos localizava-se na cabeça do pâncreas. Os sinto-
mas foram inespecíficos ou inexistentes (“incidentaloma”).
Num dos doentes houve progressão da doença com metastização hepática e morte.
Esta neoplasia rara é geralmente indolente e apresenta um bom prognóstico.
Apesar da incidência das neoplasias pancreática se manter relativamente estável, o au-
mento generalizado do uso de técnicas de imagem como a tomografia computorizada, res-
sonância magnética e ecografia endoscópica tem revelado maior número de lesões inciden-
tais no pâncreas, como é muitas vezes o caso da NSP.
O uso da ecografia endoscópica associada à citologia aspirativa permite o diagnóstico pré-
operatório destas lesões.
Palavras chave: Pâncreas; Neoplasia sólida pseudopapilar; Diagnóstico.
Keywords: Pancreas; Solid pseudopapillary neoplasia; Diagnosis.
 
 

 

COmuNICAçõES ORAIS . hISTOlOgIA



ABSTRACTS 
15º CONGRESSO SOCIEDAE PORTUGUESA ANATOMIA PATOLÓGICA . XVIII CONGRESSO SOCIEDADE PORTUGUESA DE CITOLOGIA

CO50
mORPhOlOgICAl AND ImmuNOhISTOChEmICAl PROfIlE 
Of hEREDITARY DIffuSE gASTRIC CANCER / 
PERfIl mORfOlógICO E ImmuNOhISTOquÍmICO DO CARCINOmA 
gáSTRICO DIfuSO hEREDITáRIO
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OBjECTIvE
Hereditary Diffuse Gastric Cancer (HDGC) encompasses a spectrum of precursor and inva-
sive lesions. We aimed to characterize the morphology of early and advanced HDGCs and 
investigate the relationship between morphology and biomarkers of cell-adhesion, prolif-
eration, anoikis, epithelial-mesenchymal-transition and cancer cell stemness.
mEThODS
Twenty-one lesions from 17 HDGC patients encompassing 12 intramucosal carcinomas (pT1a) 
and 9 widely invasive carcinomas (pT>1) were analysed by immunohistochemistry for  E-
cadherin, Ki67, Bcl-2, p53, pSrc and ALDH1A.
RESulTS
All pT1a lesions showed typical signet ring cells (SRCs), absence of p53 and Ki-67 expres-
sion. In contrast, pT>1 carcinomas were composed by a mixture of SRCs and pleomorphic 
cells, characterized by high Ki-67 proliferation index (89%) and p53 overexpression (56%)  in 
the pleomorphic component. E-cadherin immunoexpression was heterogeneous, from ab-
sent/decreased to cytoplasmic. Expression of ALDH1 and pSrc decreased from early (100% 
and 58%, respectively)  to advanced carcinomas (44% and 33%, respectively). Bcl-2 was ex-
pressed only in one case.
DISCuSSION
We verified that early HDGCs present with an “indolent” phenotype (SRCs; Ki67–; p53–), while 
advanced carcinomas display an “aggressive” phenotype (pleomorphic cells; Ki67+;p53+). 
This is the first evidence of phenotypic heterogeneity in HDGC lesions and may help define 
predictive biomarkers of progression from indolent to widely invasive carcinomas.
KEY wORDS
Hereditary Diffuse Gastric Cancer; Signet-ring cell; E-cadherin; Immunohistochemistry / 
Carcinoma Gástrico Difuso Hereditário; Células em anel de sinete; Caderina E; Immunohis-
toquímica
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mORPhOlOgIC ANAlYSIS Of 56 uTERINE CARCINOSARCOmAS 
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Palavras chave: carcinosarcoma;metástases;tamoxifeno
Key words: carcinosarcoma;metastasis;tamoxifen
INTRODuçãO
Os carcinosarcomas são raros e clinicamente agressivos. A exposição ao tamoxifeno tem 
sido associada a um risco acrescido de desenvolvimento destas neoplasias.
OBjECTIvOS
Descrever as características clínico-patológicas de carcinosarcomas uterinos e das me-
tástases.
mATERIAl E méTODOS
Foram revistos 56 carcinosarcomas, diagnosticados no IPOLFG (2005-2014).
RESulTADOS
A idade média foi de 69,7 anos; 34(60%) doentes tinham doença avançada (estádios III/
IV) à apresentação. O tempo médio de seguimento foi 17,2 meses e no final 25 doentes fa-
leceram e 4 encontram-se vivas com a doença. Documentaram-se metástases em 34 doen-
tes: peritoneu(14/34), gânglios linfáticos(12/34), anexos(11/34) e órgãos à distância como 
fígado,pulmão,SNC e osso. Onze doentes(19%) tinham história de carcinoma da mama tendo 
sete(12%) efectuado terapêutica com tamoxifeno.
Morfologicamente, em 13 casos havia só um componente epitelial e um mesenquimato-
so(23%); e em 20 casos(36%) diferenciação heteróloga. Foram avaliadas 25 metástases,e em 
17 identificado só componente epitelial(68%); em 7, os dois componentes(28%); e em 1 só mes-
enquimatoso(4%). Não havia componentes não presentes no primário. Nas metástases com 
componente mesenquimatoso(n=8), três(38%) tinham exposição a tamoxifeno(sem diferen-
ça significativa com as doentes sem tamoxifeno).
Apenas a invasão da metade exterior do miométrio(p<0.01), invasão da serosa uterina(p<0.01) 
e a invasão do estroma cervical(p<0.05) estavam associadas com o prognóstico.
DISCuSSãO
A exposição prévia a tamoxifeno é muito elevada nesta série e está de acordo com o sug-
erido na literatura, no entanto, este subgrupo não tem características particulares. Nas me-
tástases dos carcinosarcomas, apesar de se observar mais frequentemente o componente 
epitelial, o componente mesenquimatoso também é frequente.
 

COmuNICAçõES ORAIS . hISTOlOgIA



ABSTRACTS 
15º CONGRESSO SOCIEDAE PORTUGUESA ANATOMIA PATOLÓGICA . XVIII CONGRESSO SOCIEDADE PORTUGUESA DE CITOLOGIA

CO78
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INTRODuçãO
O angiossarcoma da mama (AM) é um tumor agressivo e raro (<0,05% das neoplasias ma-
lignas da mama), sendo questionável a relação do seu prognóstico com o grau histológico. 
Pode ser primário ou secundário ao tratamento do carcinoma da mama (CaM) com radi-
oterapia (RT) ou a linfedema crónico (Síndrome Stewart-Treves - SST).
mATERIAl E méTODOS
Estudo retrospectivo, com caracterização clínico-patológica de todos os AM diagnostica-
dos no Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto até Abril de 2015.
RESulTADOS
Identificamos 11 AM: 7 pós-radioterapia (6 alto grau, 1 baixo grau), 1 associado ao SST (alto 
grau) e 3 primários (2 alto grau, 1 grau intermédio). Todos ocorreram em mulheres, com idades 
compreendidas entre 29-75 anos. Os AM secundários surgiram em média 86,8 meses após a 
RT; 7 apresentavam envolvimento predominantemente cutâneo e 1 apenas envolvimento 
parenquimatoso. O tamanho variou entre 1,8-14cm. Dez doentes foram submetidas a cirur-
gia, 7 das quais realizaram terapêuticas adicionais. Durante o período de seguimento (0-62 
meses), 2 doentes sofreram recorrência local e 2 tiveram metastização à distância; todos 
estes casos (n=3) correspondiam a AM de alto grau. Cinco doentes morreram com doença, em 
média 19,6 meses após o diagnóstico.
DISCuSSãO/CONCluSãO
O AM é uma neoplasia rara e agressiva, mais frequente em doentes submetidos a radiotera-
pia. Não se identificaram diferenças morfológicas e/ou prognósticas entre tumores primári-
os e secundários. Tal como noutras séries, o número reduzido de casos, inerente à raridade 
desta entidade, limita a interpretação dos resultados. 
Palavras-chave: Mama, Angiossarcoma, Radioterapia
Keywords: Breast, Angiosarcoma, Radiotherapy
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CO83
AS AlTERAçõES hISTOlógICAS INDuzIDAS PElA quImIOTERAPIA 
NEOADjuvANTE NAS mETáSTASES hEPáTICAS DE ADENOCARCINOmA 
COlORRECTAl. / ThE hISTOlOgICAl EffECTS Of NEOADjuvANT 
ChEmOThERAPY ON COlORECTAl lIvER mETASTASES AND 
NON-TumORAl PARENChYmA.
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INTRODuçãO
A avaliação histológica das peças de metástases hepáticas de adenocarcinoma colorrectal 
(MHACR), após a realização de quimioterapia neoadjuvante (QN), mudou nos últimos anos.
OBjECTIvO
O objectivo do trabalho é determinar qual o impacto da QN nas MHACR e no parênquima 
não tumoral (PNT).
mATERIAl E méTODOS
Em 2012 e 2013, 176 doentes foram operados a MHACR. Foram revistos os processos clínicos 
e as lâminas dos tumores e do PNT, tendo sido aplicada a classificação de Rubbia-Brandt. 
Para a análise estatística foi utilizado um modelo probit simples.
Resultados: A idade média foi 63,5 anos, sendo que 69 são do sexo feminino e 107 do sexo 
masculino. O diâmetro máximo dos tumores variou entre 0,2 e 18,5 cm. Foi efectuada QN em 
137 doentes (77,8%). Os esquemas mais utilizados incluíram oxaliplatina (52 doentes – 38%), 
irinotecano (46 doentes – 34%) ou ambos (20 doentes – 15%). Em 40 doentes (29%), foi utili-
zado, também, cetuximab, enquanto que em 22 (16%) bevacizumab. Em 93 doentes (68,4%), 
não houve regressão histológica, 29 (21,2%) tiveram resposta parcial e em 14 (10,4%) verifi-
cou-se uma resposta major. Observou-se esteatose em 43 (31%), esteato-hepatite em 11 (8%) 
e síndrome de obstrução sinusoidal (SOS) em 39 (28%). O SOS foi observado apenas no grupo 
que efectuou oxaliplatina (impacto positivo e estatisticamente significativo), enquanto que 
a esteato-hepatite e a esteatose ocorreram nos três grupos.
DISCuSSãO
Uma pequena parte dos doentes teve uma resposta major à QN. O SOS esteve associado à 
oxaliplatina. As restantes alterações no PNT não tiveram uma associação preferencial.
Palavras-chave: Metástase; Fígado; Adenocarcinoma colorrectal; Quimioterapia
Keywords: Metastasis; Liver; Colorectal carcinoma; Chemotherapy
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ExAmE INTRAOPERATóRIO NO DIAgNóSTICO DE NEOPlASIAS DO OváRIO: 
OITO ANOS DE ExPERIêNCIA DO hOSPITAl PROf. DOuTOR fERNANDO 
fONSECA (hff). INTRAOPERATIvE CONSulTATION IN ThE DIAgNOSIS 
Of OvARIAN TumORS. AN EIghT-YEAR ExPERIENCE Of ThE hOSPITAl 
PROf. DOuTOR fERNANDO fONSECA (hff).
 
Ana Costa Braga(1);Rita S. S. Oliveira(1);Carolina García(2);Marco Ferreira(1)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (2) Hospital de São Bernardo – Centro 

Hospitalar de Setúbal 

 
Palavras-chave: Neoplasia do ovário; Exame Intraoperatório; Corte de Congelação. Ovar-
ian tumor; Intraoperative consultation; Frozen Section.
INTRODuçãO
O exame intraoperatório (EIO) é muito utilizado nos casos de neoplasia do ovário, condicio-
nando o curso da cirurgia.
OBjETIvO
Caracterizar e avaliar acuidade diagnóstica do EIO nas neoplasias do ovário.
mATERIAl E méTODOS
Revisão dos processos clínicos, relatórios e lâminas dos casos de EIO de neoplasias do ovário 
no HFF (2007-2014). Concordância diagnóstica avaliada comparando diagnóstico do EIO e 
diagnóstico definitivo (DD), de acordo com as categorias diagnósticas major: benigno, bor-
derline, maligno, metástase e diferidos. Análise estatística (SPSS) - testes ANOVA 1 fator, Qui-
quadrado (α=0,05).
RESulTADOS
Identificaram-se 164 doentes com idade média de 52,9 anos (11 – 88). Diagnóstico intraop-
eratório: 74,3% benigno (97,3% benigno, 1,8% borderline e 0,9% maligno em DD); 8,8% bor-
derline (92,3% borderline e 7,7% maligno em DD); 14,9% maligno (80% maligno, 4% benigno e 
16% metástase em DD); 0% metástase e 9,8% diferidos (56,25% benigno, 12,5% borderline e 
31,25% maligno em DD). Concordância diagnóstica de 84,8% e discordância de 5,5%. Taxa de 
discordância mais elevada em metástases (100%) e tumores borderline (12,5%). Constatou-
se relação estatisticamente significativa entre concordância e grupos major de diagnóstico 
(p<0,001). Sensibilidade global de 90% e especificidade de 99%. Sensibilidade e especifici-
dade foram, respetivamente, 99,1% e 92,5% para tumores benignos; 85,7% e 99,3% para tu-
mores borderline; 90,9% e 96,0% para tumores malignos.
DISCuSSãO
O EIO de neoplasias do ovário constitui um método de diagnóstico fiável com sensibilidade 
e especificidade elevadas. Verificou-se menor sensibilidade nas metástases e tumores bor-
derline.
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TImOmAS – ESTuDO ClINICO-PATOlógICO DOS úlTImOS 10 ANOS 
NO IPO-PORTO
 
Ana Galaghar(1);Rui Henrique(1);Ana Luísa Cunha(1)

(1) IPO Porto 

 
Palavras-chave: Thymoma, WHO classification, Masaoka-modified stage, Timoma, Classi-
ficação OMS, Sistema Masaoka-modificado
INTRODuçãO
Apesar de os timomas terem prevalência <1%, são a neoplasia mediastínica mais comum no 
adulto. São neoplasias epiteliais tímicas com comportamento habitualmente brando, clas-
sificadas de acordo com a morfologia, quantidade e atipia das células epiteliais, e a exten-
são do infiltrado linfocitário. Para o seu estadiamento o sistema Masaoka-modificado é o 
mais usado.
OBjECTIvOS, mATERIAl E méTODOS
Identificaram-se os casos de timoma diagnosticados no IPO-Porto nos últimos 10 anos 
(04/2005-04/2015); destes, foram revistos os casos com peça cirúrgica.
Procedeu-se à revisão dos processos clínicos, incluindo dados demográficos, clínico-imagi-
ológicos, estadiamento e follow-up dos doentes.
RESulTADOS
Foram efectuados 171 exames codificados como Timo e Mediastino anterior. Destes, 52 cor-
responderam a timomas (27 são peças cirúrgicas). Foram estudados os 27 casos (13♂,14♂), 
com idade média de 58 anos (27-76), 18 com biópsia prévia. 11 casos eram timoma tipo AB, 
5 de tipo B1, 4 de tipo A, 3 de B3, 1 de B2 e 3 com vários componentes de tipo B. O tamanho 
médio era de 8,3cm; 23 casos tinham limites bem definidos e eram capsulados, 15 apresen-
tavam invasão capsular e 9 do tecido adiposo à periferia. 17 foram tratados com cirurgia, e 
10 realizaram tratamento neoadjuvante.
Nenhum doente apresentou recidiva ou metastização, estando 26 vivos sem doença e 1 fa-
lecido por outra causa.
A avaliação imagiológica é menos precisa quanto maior é o tamanho da neoplasia; 10 ca-
sos tiveram discrepância no estadiamento imagiológico VS anatomopatológico, no entanto 
nunca superior a um estadio.
DISCuSSãO
A série é concordante com a literatura. O exame anatomo-patológico é fundamental na de-
cisão de tratamento neoadjuvante pós-cirúrgico.
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NEOPlASIAS uROTElIAIS PAPIlARES SuPERfICIAIS (NuP-SuP) DA BExIgA. 
REAvAlIAçãO DE umA SéRIE DE 648 CASOS.
 
RICARDO SANTANA vEIgA(1);vANESSA hENRIquES(2);PEDRO OlIvEIRA(2)
(1) hOSPITAl DA luz (2) hOSPITAl DA luz, lISBOA 
 
INTRODuçãO
A recorrência e progressão nas NUP-Sup está relacionada com o grau e estádio, caracterís-
ticas estas unicamente definidas por critérios morfológicos algo subjectivos.
OBjECTIvOS
Reavaliar a acuidade do grau e estádio nos NUP-Sup diagnosticados no HLuz, identificando 
os factores críticos para a sua correta determinação.
mATERIAl E méTODOS
Levantaram-se todos os NUP-Sup diagnosticados entre 2007 e 2014 no HLuz (#648 casos). 
Desconhecendo-se o diagnóstico anterior avaliou-se a presença de muscular própria (MP) e 
reclassificou-se o grau e estádio de acordo com a OMS (2004): BPM (baixo potencial de ma-
lignidade), BG (baixo grau) e AG (alto grau).
RESulTADOS E DISCuSSãO
A distribuição original de 60 BPM (9,3%), 433 BG (66,8%) e 155 AG (23,9%) foi reclassificada em 
37 (5,7%), 404 (62,4%) e 207 (31,9%), respectivamente. Houve aumento do grau em 53% dos 
BPM e 13,4% dos BG, tendo cerca de 4,5% dos AG passado a BG. Cerca de 9% dos casos foram 
reclassificados em relação ao pT (pTa a pT1 e vice-versa). A MP só estava presente em 62% 
do total dos casos e em 144 (69,6%) dos AG. A aplicação exclusiva de critérios morfológicos 
conduz à incorrecta graduação e estadiamento numa % significativa de NUP-Sup. A fusão 
dos BPM com os BG, a correcção de factores pré-analíticos e analíticos e o uso seleccionado 
de imunocitoquímica facilitam a acuidade diagnóstica. A implementação de técnicas que 
permitam classificar molecularmente os NUP-Sup poderá redefinir este problema.
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”EARlY gASTRIC CANCER” - gASTRECTOmIA vS RESSECçãO 
ENDOSCóPICA; EARlY gASTRIC CANCER - 
gASTRECTOmY vS ENDOSCOPIC RESECTION
 
Catarina Calle(1);Bruno Pereira(2);Sandra Faias(1);Miguel Serrano(1);Ricardo Fonseca(1);António Dias Pereira(1);Paula 

Chaves(1)

(1) IPO Lisboa (2) CUF Descobertas 

 
Palavras chave: Early Gastric Cancer, Endoscopic Ressection.
INTRODuçãO
O EarlyGastric Cancer(EGC) tem um risco de metastização ganglionar mínimo. As técni-
cas de ressecção endoscópica (RE) oferecem novas opções terapêuticas. As Guidelines 
Japonesas(GJ) para o tratamento de EGC por RE definem três grupos: com critérios absolu-
tos, com critérios alargados, ou sem critérios para terapêutica curativa com RE.
OBjECTIvO
Avaliar retrospectivamente uma série de EGC tratados por gastrectomia, para determinar 
se estes teriam sido tratados de forma eficaz por ressecção endoscópica.
mATERIAl E méTODOS
Foram revistas todas as gastrectomias por EGC realizadas durante 10 anos consecu-
tivos no IPOLFG e recolhida a seguinte informação: localização; dimensão; classificação 
macroscópica(Classificação de Paris); tipo histológico (OMS 2010); grau de diferenciação, 
nível de invasão: Mucosa(M), Submucosa: SM1(<500mm), SM2(≥500mm); invasão linfovascu-
lar (IL) e metastização ganglionar (N). As lesões foram agrupadas de acordo com as GJ.
RESulTADOS
Sessenta e cinco doentes (33F;32M) submetidos a gastrectomia por EGC, com idade média 
de 65 anos (32-96) foram incluídos; 54% no antro, com uma dimensão média de 2,45cm; 40% 
0-III(Classificação de Paris); 63% adenocarcinomas tubulares; 41% G3, 38% T1a, 62% T1b (11% 
SM1 e 51% SM2); 7% IL+ e 17% (11casos) tinham N+. Todos os doentes com critérios absolutos 
para RE eram N0(n=8). Um dos 19 doentes (5,26%) com critérios alargados era N+. No grupo 
sem critérios para RE curativa (46/65) 21,7% era N+.
DISCuSSãO
Todos os doentes com critérios absolutos para RE teriam sido eficazmente tratados com 
RE, evitando gastrectomia. Dos doentes com critérios alargados para RE, um (5,26%) tinha 
metastização ganglionar.
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TumORES DO ESTROmA gASTROINTESTINAl: ImPACTO DO ÍNDICE 
mITóTICO NA ESTRATIfICAçãO DE RISCO ; gASTROINTESTINAl STROmAl 
TumOuRS: ImPACT Of mITOTIC RATE IN RISK STRATIfICATION
 
Francisco Duarte Menezes(1);Nuno Coimbra(1);Sonia Carvalho(1);Isabel Veiga(2);Manuel Teixeira(2);Jorge 

Guimarães(3);Marta Soares(4);Mariana Afonso(5)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - IPO Porto (Director: Prof. Dr. Rui Henrique) (2) Serviço de Genética, IPO Porto 

FG, EPE (3) Serviço de Oncologia Cirúrgica, IPO Porto FG, EPE (4) IPO Porto - Serviço Oncologia Médica (5) Serviço de 

Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia do Porto 

 
Palavras-chave: GIST, mitoses, risco
Keywords: GIST, mitoses, risk
INTRODuçãO
A abordagem terapêutica dos tumores do estroma gastrointestinal (GIST) baseia-se na aval-
iação do risco de progressão de doença (RPD) e estado mutacional. Tamanho, local e índice 
mitótico (IM) são os principais factores de prognóstico após excisão cirúrgica. Segundo as 
directivas em vigor, o IM, tradicionalmente efectuado em 50HPF, deve ser avaliado numa 
área de 5mm2.
mATERIAl E méTODOS
Revisão retrospectiva e caracterização clinicopatológica dos GIST diagnosticados no IP-
OFG-Porto entre 2005-2010 (n=70). Comparação do RPD (classificação de Miettinen) usando 
os dois métodos de contagem de mitoses.
RESulTADOS
A idade ao diagnóstico variou entre 38-88 anos (média=61,4), sendo 42 mulheres. Quarenta 
casos ocorreram no estômago, 26 no jejuno-íleo, 3 no duodeno e 2 no cólon/recto. O taman-
ho médio foi 8,4cm (0,3-42cm): 6 menores que 2cm, 15 entre 2,1 e 5cm, 32 entre 5,1 e 10cm e 17 
maiores que 10,1cm. O IM variou entre 0-121 mitoses/50HPF e entre 0-80/5mm2. Na reaval-
iação do RPD (IM/5mm2), verificou-se diminuição em 12 casos: 8 de “alto” para “moderado”, 
3 de “alto” para “baixo” e 1 de “moderado” para “muito baixo”. O follow-up mediano foi de 69 
meses. Vinte e cinco (35,7%) doentes apresentaram recidiva/metástases. Onze morreram por 
doença, 13 estão vivos com doença e 36 sem evidência de doença.
DISCuSSãO
Na determinação do RPD, o IM é o único parâmetro subjectivo. A aplicação de diferentes 
métodos na sua avaliação tem impacto na decisão terapêutica, tornando indispensável a 
uniformização de critérios e/ou criação de novos métodos de estratificação do RPD.
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AmOSTRAgEm DA zONA DE TRANSfORmAçãO Em CITOlOgIA ANAl: 
RElAçãO COm OS RESulTADOS CITOlógICOS E PESquISA DE hPv
 
Rúben Roque(1);Maria Praça(2);Andreia Adriano(2);Carla Pinheiro(2);Luís Martins(2);Daniela Cochicho(2);Mário 

Cunha(2);Maria Campos(3);Saudade André(4)

(1) IPOLFG, EPE (2) IPOLFG - Lisboa (3) CheckPoint LX (4) Instituto Português de Oncologia de Lisboa de Francisco 

Gentil 

 
INTRODuçãO
A presença de células da zona de transformação é um indicador de qualidade nas amostras 
de citologia anal. No entanto, são escassos os estudos que avaliam o seu impacto na sensi-
bilidade do rastreio citológico e pesquisa de HPV.
OBjETIvO
Relacionar a presença da zona de transformação com os resultados da citologia e da pes-
quisa de HPV em colheitas do canal anal.
mATERIAl E méTODOS
De julho/2012 a março/2015 efetuou-se a análise citológica de 774 amostras satisfatórias 
do canal anal (ThinPrep). A avaliação foi feita segundo o Sistema de Bethesda, que requer 
a avaliação da qualidade da amostra indicando a presença/ausência da zona de transfor-
mação. Em 684 destes doentes foi efetuada pesquisa de HPV. Para as categorias “Com zona 
de transformação” e “Sem zona de transformação” calculou-se a percentagem de citologias 
com atipia e da presença de HPV.
RESulTADOS
Em citologia a percentagem de amostras com zona de transformação foi de 63% (487/774). As 
citologias com atipias (n=96) encontraram-se com maior frequência em amostras com zona 
de transformação (83%;n=80) do que sem zona (17%;n=16)(P<0.001). Das amostras onde foi 
efetuada pesquisa de HPV, 59% tinham zona de transformação (403/684). Nestas amostras 
a taxa de deteção de vírus é superior às amostras sem representação (62% vs 38%)(P=0.006).
DISCuSSãO
Embora a relação entre a presença da zona de transformação e a deteção de lesões/infeções 
por HPV seja escassa na literatura, esta é considerada importante. Os resultados obtidos 
neste estudo corroboram a sua importância dado que a presença da zona de transformação 
está associada a uma maior taxa de deteção de atipias citológicas e infeção por HPV.
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lESSãO INTRAEPITElIAl CERvICAl DE AlTO gRAu SEm hPv 
IDENTIfICávEl; CASO ClÍNICO
 
Mariana Abrahams(1);Graça Fernandes(2);Lígia Prado e Castro(2)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - CHC (2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 
Existem mais de 118 tipos diferentes de HPV e aproximadamente 40 que podem infectar 
a mucosa anogenital de humanos..Apenas um subconjunto destes genótipos virais, estão 
associados a displasia cervical de alto grau e carcinoma cervical. Estes são denominados 
genótipos de HPV de alto risco, enquanto os genótipos de HPV de baixo risco, estão fre-
quentemente associados a lesões intraepiteliais de baixo grau ou condilomas benignos.
Uma doente caucasiana de 58 anos, sem antecedentes pessoais patológicos relevantes nem 
factores de risco conhecidos para patologia relacionada com HPV, apresentou citologias 
cervicais sucessivas que mostravam H-SIL com genotipagem negativo para vírus de alto 
risco e marcadores p16/Ki67 positivos.
Foi efectuada a pesquisa e genotiagen de HPV por aplicação de 3 métodos: o primeiro,  DNA 
por PCR da região L1 do genoma do HPV 16, 18 e outros vírus (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59
,66,69) o segundo com sondas para detecção da região E6/E7 do HPV 16,18,45 e outros (31,
33,35,39,51,52,56,58,59,66,68) e terceiro para DNA de regiões polimorfas da região L1 de 37 
genótipos (6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42,45,51,52,53,54,55,56,58,59, 61,62,64,66, 67,68,69, 
70,71,72,73(MM9),81,82(MM7),84(MM8),IS39,CP6108), respectivamente, e não revelaram a 
presença de HPV.
A colposcopia mostrou lesão acetobranca entre as 0 e as 3 horas, e a biopsia CIN-2 e alter-
ações histológicas compatíveis com infecção por HPV. Foi tratada com conização cervical, 
que teve como diagnóstico definitivo lesão escamosa intraepitelial alto grau CIN-2.
As citologias alteradas são estudadas com biomarcadores de persistência da infecção; p16 
e Ki-67; após pesquisa do ADN viral por PCR. Neste caso, observamos citologias sucessivas 
com H-SIL, marcadores positivos e diagnóstico por biopsia excisional de CIN 2, mas a geno-
tipagem de HPV por 3 métodos de PCR foi negativa.
Não encontramos relato equivalente na literatura e poderá estar presente um polimorfismo 
viral não detectado pelas sondas aplicadas.
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PAS E PAPANICOlAOu NA CITOlOgIA DE ImPRESSãO. quAl A mElhOR 
ESCOlhA? / PAS AND PAPANICOlAOu IN ImPRESSION CYTOlOgY. whAT IS 
ThE BEST ChOICE?
 
Paula Mendonça(1);Inês Silva(1);Sílvia Pereira(2);Sandra Louro(3);Joana Chumbinho(1)

(1) IPL / ESTeSL (2) IPL / ESTeSL Av. D. João II, Lote 4.69.01 - 1990-096 Lisboa (3) Centro Hospitalar de Lisboa Ociden-

tal, E.P.E Hospital de Egas Moniz 

 
INTRODuçãO
A citologia de impressão da superfície ocular é uma técnica simples e minimamente inva-
siva, que permite a análise morfológica das células da conjuntiva e da córnea. Possibilita o 
diagnóstico de doenças inflamatórias e algumas lesões malignas apresentado uma vanta-
gem considerável comparativamente com outros métodos mais invasivos, como as biópsias 
ou lavados oculares.
OBjECTIvOS
Comparar as amostras coradas com as diferentes colorações - PAS e Papanicolaou, identi-
ficando qual permite a melhor caracterização celular, na visualização da citologia de im-
pressão da conjuntiva ocular.
mATERIAl E méTODOS
A colheita dos casos foi realizada nas consultas de contactologia, a 52 pacientes. A cada 
paciente foram colhidas duas amostras da conjuntiva, para serem coradas com PAS e Pa-
panicolaou. As amostras foram analisadas com recurso à grelha “Avaliação da Qualidade 
das Colorações” identificando qual permite melhor caracterização celular.
RESulTADOS
Foi utilizado o teste estatístico T-Student para α=0,05. A média das colorações de PAS e Pa-
panicolaou foram respetivamente 29,56 e 31,04. O valor p é superior ao nível de significân-
cia (p=0,318>α=0.05).
DISCuSSãO
Pela análise dos resultados obtidos não podemos inferir uma diferença significativa entre a 
qualidade das lâminas coradas com PAS e Papanicolaou. As colorações em estudo permitem 
evidenciar diferentes parâmetros celulares específicos, como a alterações morfológicas do 
citoplasma ou do núcleo, ou ainda presença de células caliciformes, favorecendo o diagnós-
tico de certas patologias oculares, sem prejuízo para o paciente.
Palavras – chave: Citologia de Impressão; Papanicolaou; Periodic-Acid-Schiff;
• Impression cytology; Papanicolaou; Periodic-Acid-Schiff;
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lESãO INTRAEPITElIAl PAvImENTOSA DE BAIxO gRAu (lIBg) 
DIAgNOSTICADO Em CITOlOgIA uRINáRIA COm DETECçãO DE hPv PElO 
TESTE DE COBAS (lOw-gRADE SquAmOuS INTRAEPIThElIAl lESION 
DIAgNOSED ON uRINARY CYTOlOgY wITh hPv COBAS TEST POSITIvE)
 
Jennifer Lima da Costa(1);Helena Barroca(2);Isabel Amendoeira(3)

(1) Centro Hospitalar S. João-Porto (2) Centro Hospitalar São Joao (3) Centro Hospitalar S. João 

 
INTRODuçãO
A prevalência de infecção por HPV em amostras de urina de doentes HIV/imunodeprimidos 
é de 39,4%, sendo de 9,6% em doentes não imunodeprimidos.1 A detecção de infecção por 
HPV em amostras de urina processadas em meio líquido em doentes do sexo masculino com 
uretrite é de 21%.2 Até a data, apenas encontramos um caso na literatura que descreve as 
alterações citológicas observadas em amostas de urina no contexto de infecção por HPV.3 
A associação entre infecção por HPV no trato urinário e carcinoma urotelial ainda não está 
bem definida.
OBjECTIvO
Apresentação um caso de LIBG na urina diagnosticado em urina de micção com detecção de 
HPV pela técnica de COBAS.
mATERIAl E méTODOS
Homem de 77 anos, imunodeprimido, com diabetes Mellitus tipo 2, história de transplante 
renal há 6 anos e nefrectomia parcial por tumor renal aos 33 anos.
Recentemente com anorexia marcada. Realiza citologia urinária (ThinPrep).
RESulTADOS
No exame citológico não se observaram alterações nas células uroteliais. Identificaram-se 
células epiteliais pavimentosas de núcleos volumosos, irregulares e hipercromáticos.
Diagnóstico citológico: LIBG, em urina negativa para células malignas.
O teste COBAS foi positivo para sonda de “outros” virus de alto risco.
DISCuSSãO/CONCluSãO
Este caso representa o primeiro caso de LIBG, por nós conhecido, com identificação de HPV 
pelo teste COBAS.  
ExTRA
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lINfOmA PRImáRIO DAS CAvIDADES SEROSAS – Em INDIvIDuO 
hIv-NEgATIvO PRImARY EffuSION lYmPhOmA – IN AN hIv-NEgATIvE 
PATIENT
 
Rita Sampaio(1);José Palla Garcia(1);José Ramón Vizcaíno(2)

(1) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica (2) Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo 

António 
 
INTRODuçãO
O linfoma primário das cavidades serosas (LPCS) é um tipo raro de linfoma não-Hodgkin, 
que envolve as cavidades serosas sem manifestação de linfadenopatias. Usualmente afecta 
pessoas imunodeprimidas e está universalmente associado ao herpes vírus humano 8 (HVH-
8). Pode também ocorrer na ausência de imunodeficiência, em doentes idosos, residentes em 
áreas de grande prevalência de HVH-8 e transplantados. Até à data foram descritos menos 
de 30 casos de LPCS HIV-negativos, HVH-8 positivos.
OBjECTIvOS
Reportar um caso raro de LPCS num homem HIV-negativo, de 45 anos, com antecedentes de 
linfoma de Hodgkin estadio IV, há 30 anos e adenocarcinoma do cólon há dois anos.
Materiais/Métodos
Apresentou-se com síndrome constitucional, febre vespertina e ascite com exsudato mon-
onuclear. TAC-toraco-abdomino-pélvica com derrame pleural bilateral, sem evidência de 
massas. Fez toracocentese com drenagem de líquido pleural que foi enviado para anatomia 
patológica.
RESulTADOS
Na citologia identificava-se material muito celular constituído por células isoladas de 
tamanho intermédio/grande com figuras de mitose, binucleações com aspecto Reed-
Sternberg-“like”, núcleos reniformes e presença de nucléolo proeminente. O estudo im-
unohistoquímico revelou imunorreactividade das células grandes/intermédias para 
CD138,CD30,CD15,CD45,EMA,HVH-8 e (Ki67)>70%. O estudo EBER para pesquisa de RNA do 
vírus Epstein Barr foi negativo.
DISCuSSãO
O tratamento do LPCS é controverso devido ao escasso número de casos, o doente faleceu 
5 meses após o diagnóstico.
Este caso é semelhante aos HIV-negativos anteriormente reportados, à excepção da idade 
do doente, do facto de não ser proveniente de áreas endémicas do HVH-8, nem de ser trans-
plantado.
Linfoma Primário das Cavidades Serosas--Primary effusion lymphoma
Linfoma não-Hodgkin--Non-Hodgkin Lymphoma
Células linfóides B--B-cells
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ESTuDO DA ACuIDADE DIAgNóSTICA DA CITOlOgIA uRINáRIA; 
uRINARY CYTOlOgY - DIAgNOSTIC ACCuRACY STuDY
 
Esperança(1);Sofia Loureiro dos Santos(1);Miguel Campo(1);Vanessa Tavares(1)

(1) Hospital Vila Franca de Xira 

 
OBjECTIvO
Avaliar a acuidade diagnóstica (AD), sensibilidade (S), especificidade (E), valores preditivo 
positivo (VPP) e negativo (VPN), falsos negativos (FN) e positivos (FP), das citologias reali-
zadas em amostras de urina, nos serviços de Anatomia Patológica (SAP) dos Hospitais CUF 
Descobertas (HCD) e Vila Franca de Xira (HVFX).
Palavras-chave: citologia urinária, acuidade diagnóstica
Key-words: urinary cytology, diagnostic accuracy
mATERIAIS E méTODOS
Analisaram-se as citologias urinárias (CUri) dos SAP dos HCD e HVFX (01/01/2012 a 
31/03/2015); compararam-se os diagnósticos com as histologias nos casos em que foram 
efectuadas durante os 6 meses seguintes.
RESulTADOS
Analisaram-se 642 CUri (496–HCD, 146–HVFX) correspondendo a um total de 449 casos 
(337–HCD, 112–HVFX) - 171 mulheres, 278 homens, com uma média de idades de 61 anos 
(mínima-22, máxima-88). Os diagnósticos das CUri foram: insatisfatórios-8; positivos–22; 
suspeitos–55; negativos–557.
Em 76 casos (12%) havia histologia posterior, tendo sido os diagnósticos das CUri: positivos–7; 
suspeitos–24; negativos–45, resultando em: AD=71%; S=32%; E=100%; VPP=100%; VPN=67%; 
FN=68%; FP=0%. Se considerarmos as CUri suspeitas como positivas, obtém-se: AD=77%; 
S=93%; E=67%; VPP=93%; VPN=67%; FN=36%; FP= 6%.
A percentagem de carcinomas uroteliais (baixo e alto grau, carcinoma urotelial in situ) cor-
respondentes às CU suspeitas é 92%.
CONCluSõES
Embora a especifidade, valor preditivo positivo e falsos positivos sejam satisfatórios, a 
acuidade diagnóstica, sensibilidade e valor preditivo negativo são baixos, devido a uma 
alta taxa de falsos negativos, coincidente com outras séries publicadas. Consideramos que 
a uniformização de critérios e nomenclaturas das Curi poderá melhorar a acuidade diag-
nóstica.
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lINfOmA fOlICulAR PEDIáTRICO SImulANDO um TumOR PAROTÍDEO 
PRImáRIO / PAEDIATRIC fOlICulAR lYmPhOmA SImulATINg A PRImARY 
PAROTID TumOR
 
Carlos Abrantes(1);Blanca Gonzalez-Farre(2);Nuno Oliveira(3);Rui Caetano Oliveira(1);Vera Gonçalves(3);Jorge 

Reis(3);Joana Diamantino(3);Paulo Figueiredo(3);Elias Campo(2)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (2) Hematopathology Unit Pathology Department Hospital Clínic, 

IDIBAPS, University of Barcelona (3) Instituto Português de Oncologia de Coimbra 

 
Palavras-chave: Linfoma folicular; Variante pediátrica; Gânglio linfático intraparotídeo
Key-words: Follicular lymphoma; Paediatric variant; Intraparotideal lymph node
INTRODuçãO
O linfoma folicular, variante pediátrica, tem características clínicas e patológicas particu-
lares.
OBjECTIvOS
Descrever um caso raro deste linfoma, simulando uma lesão parotídea primária.
mATERIAl E méTODOS
Doente de 14 anos, género masculino. Nódulo parótida esquerda com 3,5x2,8cm e 6 meses de 
evolução, móvel, sem outros sintomas.
RESulTADOS
Biopsia aspirativa suspeita de doença linfoproliferativa.
Peça operatória de parotidectomia mostrou nódulo com 3cm, bem delimitado, esbran-
quiçado e mole.
Microscopicamente observou-se gânglio intraparotídeo com uma proliferação linfóide de 
padrão folicular; os folículos tinham manto ausente ou atenuado e eram formados por célu-
las grandes blásticas e alguns macrófagos com corpos tingíveis. As células atípicas exibiam 
expressão imunohistoquímica para CD20, CD79a, CD10, Bcl-6 e cadeia pesada da IgM; nega-
tividade para Bcl-2 e IRF4/MUM1.
A citometria de fluxo mostrou população linfóide atípica com imunofenótipo de célula B do 
centro folicular. Estudos de hibridização in-situ com fluorescência (FISH) não detectaram 
rearranjos do gene Bcl-2, Bcl-6 ou IRF4/MUM1. Por patologia molecular o rearranjo da ca-
deia pesada imunoglobulina (IgH) do receptor células B (BCR) (protocolo BIOMED2) foi poli-
clonal mas o estudo das cadeias Kappa mostrou um pico monoclonal.
DISCuSSãO
O diagnóstico diferencial com hiperplasia folicular reactiva “florida” pode ser muito difícil, 
mesmo com recurso a múltiplas técnicas complementares de diagnóstico. A presença de 
uma população linfóide atípica e monótona favoreceu o diagnóstico de linfoma folicular, 
variante pediátrica.
O doente apresentava doença localizada e não realizou qualquer terapêutica adicional, en-
contrando-se em acompanhamento clínico.
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TumOR NEuROENDóCRINO DESENvOlvIDO Em CONTExTO DE AgENESIA 
PANCREáTICA DORSAl Ou DISTAl / NEuROENDOCRINE TumOR 
DEvElOPED IN ASSOCIATION wITh PANCREATIC DORSAl OR DISTAl 
AgENESIS 
 
Pedro Rodrigues(1);Rui Caetano Oliveira(2);Carlos Abrantes(2);Mário Rui Silva(1);Maria João Martins(2);Maria Au-

gusta Cipriano(2);Lígia Prado e Castro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (2) Centro Hospitalar e Universi-

tário de Coimbra 

 
Palavras-chave: pâncreas, agenesia, tumor neuroendócrino.
Key-words: pancreas, agenesis, neuroendocrine tumor.
INTRODuçãO
Agenesia pancreática dorsal ou distal (APDD) é uma entidade extremamente rara que re-
sulta de embriogénese anómala, sendo caracterizada pela ausência do corpo ou cauda do 
pâncreas. A sua associação com tumores pancreáticos é ainda mais rara.
OBjETIvOS
Descrever um caso raro de um tumor neuroendócrino desenvolvido em contexto de APDD, 
em doente assintomática.
mATERIAl E méTODOS
Doente do género feminino, 48 anos, com antecedentes de esteatose hepática e litíase ve-
sicular, com deteção incidental de lesão nodular da cabeça do pâncreas em ecografia de 
rotina. Foi posteriormente caracterizada por TC e RM como neoplasia neuroendócrina e foi 
também detectada uma APDD, tendo sido proposta para cirurgia.
RESulTADO
Submetida a duodenopancreatectomia total, confirmou-se macroscopicamente a ausên-
cia do corpo e cauda do pâncreas, estando a porção cefálica ocupada, quase na totalidade, 
por formação tumoral com 3cm centrada pelo canal Wirsung. No estudo microscópico cor-
respondia a tumor neuroendócrino, G1, constituído por cordões e trabéculas de células com 
pleomorfismo citonuclear ligeiro e cromatina grossa e fina, positivas para cromogranina e 
sinaptofisina. Ausência de mitoses em 40 CGA e Ki-67 de 2% (300 células). Presença de in-
vasão neural frequente e vascular focal. Ausência de metástases nos 16 gânglios linfáticos 
regionais observados.
DISCuSSãO 
O diagnóstico foi de tumor neuroendócrino G1 do pâncreas cefálico, com agenesia dorsal.
Esta associação não se encontra descrita na literatura, registando-se apenas um caso de 
adenocarcinoma ductal pancreático associado a APDD.
Após 4 meses de follow-up a doente encontra-se livre de doença.
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glIOSSARCOmA COm áREAS DE CONDROSSARCOmA - A PROPóSITO DE um 
CASO
 
Rita Luis(1);Pedro Luís(1);Dolores López-Presa(1);Gonçalo Basílio(2);Maria Santos(3);José Pimentel(3)

(1) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE (2) Serviço Imagiologia Neurológica, Hospital 

Santa Maria - CHLN, EPE (3) Serviço Neurologia, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE 

 
glIOSARCOmA wITh AREAS Of ChONDROSARCOmA – A CASE REPORT
INTRODuçãO
O gliossarcoma é uma entidade primitiva rara do sistema nervoso central (SNC), considera-
da uma variante do glioblastoma, com um padrão bifásico consistindo em elementos ma-
lignos gliais e mesenquimatosos. Representa 2 a 8% dos glioblastomas. Histologicamente o 
componente glial é habitualmente de astrocitoma maligno e os componentes mesenquima-
tosos mostram uma grande diversidade de padrões, sendo que os mais frequentes lembram 
fibrossarcoma ou histiocitoma fibroso maligno (sarcoma indiferenciado).
OBjECTIvOS
Reportar um caso de gliossarcoma, com componente mesenquimatoso de condrossarcoma, 
raramente descrito na literatura.
mATERIAl E méTODOS
Os autores descrevem o caso de um paciente de 70 anos, previamente saudável, sem 
história de irradiação do SNC, com antecedentes de desequilíbrio na marcha com um mês 
de evolução e posterior instalação de quadro de hemianópsia esquerda marcada. O estudo 
imagiológico revelou volumosa massa intraparenquimatosa temporo-parieto-occipital, 
com componentes sólidos e quísticos, sugestiva de neoplasia primitiva maligna.
RESulTADOS E CONCluSãO
No estudo histológico observou-se neoplasia de padrão bifásico, com componente de glio-
blastoma e componente sarcomatoso, em parte fusocelular, em parte cartilagíneo. O diag-
nóstico foi de gliossarcoma com componente condrossarcomatoso. Admite-se origem num 
mesmo clone para ambos os componentes. Esta entidade pode ser um desafio diagnóstico 
se as áreas gliais características forem escassas, devendo-se, nestes casos, fazer diagnós-
tico diferencial com sarcomas primitivos ou metastáticos.
Palavras-chave: Glioblastoma; Condrossarcoma; Gliossarcoma.
Keywords: Glioblastoma; Chondrosarcoma; Gliosarcoma.
 
 

COmuNICAçõES ORAIS . hISTOlOgIAPOSTERS . hISTOlOgIA



ABSTRACTS 
15º CONGRESSO SOCIEDAE PORTUGUESA ANATOMIA PATOLÓGICA . XVIII CONGRESSO SOCIEDADE PORTUGUESA DE CITOLOGIA

PO08
CONDROSSARCOmA INTRACRANIANO – um ExEmPlO DE umA NEOPlASIA 
PRImITIvA RARA
 
Rita Luis(1);Pedro Luís(1);Dolores López-Presa(1);José Pimentel(2)

(1) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE (2) Serviço Neurologia, Hospital Santa Maria - 

CHLN, EPE 

 
INTRACRANIAl ChONDROSARCOmA – A RARE PRImITIvE TumOR
INTRODuçãO
Os condrossarcomas intracranianos constituem cerca de 6% das neoplasias da base do 
crânio e cerca de 0,15% de todos os tumores intracranianos. Originam-se habitualmente das 
sincondroses cartilaginosas da base do crânio ou de células mesenquimatosas pluripoten-
ciais da dura-máter adjacente. A incidência máxima é entre a 3ª e 4ª décadas de vida.
OBjECTIvOS
Reportar um caso raro de condrossarcoma intracraniano, com origem frontal.
mATERIAl E méTODOS
Os autores descrevem o caso de um paciente de 35 anos, previamente saudável, com quadro 
de crises convulsivas parciais complexas com posterior evolução para crises generalizadas 
tónico-clónicas. Na investigação imagiológica detectou-se volumoso tumor frontal direito, 
expansivo, com efeito de massa, com base de implantação dural.
RESulTADOS E CONCluSãO
No estudo histológico observou-se uma neoplasia cartilagínea com características de con-
drossarcoma grau 2. O diagnóstico diferencial deve incluir neoplasias secundárias e, excluí-
das estas, o cordoma condróide (em lesões da linha média) e o meningioma cordóide. O caso 
reportado, para além da raridade como neoplasia primitiva, tem ainda como infrequentes a 
localização, mais comum na porção petrosa do osso temporal, e o subtipo histológico, sendo 
mais frequentes o condrossarcoma grau 1 e o mesenquimatoso.
Palavras-chave: Condrossarcoma; Intracraniano; neoplasia primitiva.
Keywords: Chondrosarcoma; Intracranial; primary tumor.
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lINfANgIECTASIA PulmONAR CONgéNITA Num RECém-NASCIDO – 
A PROPóSITO DE um CASO
 
Rita Luis(1);Pedro Luís(1);Graça Oliveira(2);Emília Vitorino(1)

(1) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE (2) Serviço Ginecologia/Obstetrícia, Hospital 

Santa Maria - CHLN, EPE 

 
CONgENITAl PulmONARY lYmPhANgIECTASIS IN A NEwBORN – A CASE REPORT
INTRODuçãO
A linfangiectasia pulmonar congénita (LPM) é uma doença rara dos recém-nascidos, carac-
terizada por dilatação microquística dos vasos linfáticos de ambos os pulmões. Pode estar 
associada a alterações genéticas e afectar múltiplos órgãos.
Objectivos: Reportar um caso de LPM num recém-nascido, com hérnia diafragmática es-
querda, diagnosticado em autópsia.
mATERIAl E méTODOS
Os autores reportam um caso de um recém-nascido do sexo masculino de 37 semanas, com 
mãe e fratria saudáveis, gravidez vigiada e diagnóstico pré-natal de hérnia diafragmática 
esquerda às 30 semanas de gestação. Parto eutócico, com palidez e hipotonia no período 
pós-expulsivo (índice de Apgar 1/0/0), não revertidas com manobras de reanimação; faleci-
mento após a primeira hora. Sem dismorfias valorizáveis e com cariótipo normal.
RESulTADOS E DISCuSSãO
Em estudo necrópsico confirmou-se a ausência de dismorfias no hábito externo e observou-
se diminuição da espessura da parede diafragmática esquerda com protusão do ângulo es-
plénico do cólon, baço e lobo hepático esquerdo para a cavidade torácica, sem solução de 
continuidade. Os pulmões eram pequenos, não arejados, com múltiplas formações quísticas 
inferiores a 1 cm preenchidas por conteúdo aquoso. Histologicamente, as formações quís-
ticas eram revestidas por epitélio aplanado, imunorreactivo para CD34, compatível com 
LPM. Fígado e rins com lesões de aspecto sobreponível. A LPM associa-se frequentemente a 
defeitos no diafragma e as formas generalizadas conferem mau prognóstico, com elevada 
mortalidade nas primeiras horas após o parto.
Palavras-chave: Linfangiectasia pulmonar congénita; Recém-nascido; Hérnia diafrag-
mática.
Keywords: Congenital Pulmonary Lymphangiectasis; Newborn; Diaphragmatic hernia.
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PESquISA DE muTAçõES DO EgfR Em BIóPSIA DE ADENOCARCINOmA 
DO PulmãO – vAlIDAçãO DE umA ESTRATégIA DE RENTABIlIzAçãO / 
EgfR TESTINg IN BIOPSY Of luNg ADENOCARCINOmA – vAlIDATION 
Of A mAxImIzATION STRATEgY
 
André Coelho(1);Francisca Emanuel Costa(2);Paulo Brochado(1);José Ramón Vizcaíno(2)

(1) Centro Hospitalar do Porto (2) Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António 

 
Palavras-chave: adenocarcinoma; pulmão; EGFR;
Keywords: adenocarcinoma; lung; EGFR;
INTRODuçãO
É premente estabelecer estratégias de rentabilização do material de biópsia brônquica/pul-
monar disponível para estudo do EGFR no adenocarcinoma do pulmão.
OBjECTIvO
Validar a utilização do material de desbaste proveniente da produção de cortes seriados de 
rotina (CSRs) para pesquisa de mutações do EGFR em biópsia.
mATERIAl/méTODOS
Do universo (n=485) das biópsias brônquicas/pulmonares com suspeita clínica de neoplasia 
desde 2014, recolheu-se prospectivamente o material de desbaste (produto-teste) gerado 
na produção dos CSRs. Na população (n=36) com diagnóstico de adenocarcinoma, pesqui-
sou-se mutações do gene EGFR no produto-teste e numa secção de parafina de rotina com 
5µm (produto-controlo). De ambos os produtos extraiu-se DNA por técnica manual com o 
cobas® DNA Sample Preparation Kit e pesquisaram-se mutações com o cobas® EGFR Muta-
tion Test kit e com o analisador cobas z 480. Os resultados foram analisados e comparados.
RESulTADO
Obteve-se status mutacional em 36 (100%) produtos-teste e 31 (86,11%) produtos-contro-
lo. Detectou-se 1 mutação G719X do exão 18 (mut18)(2,78%), 5 delecções do exão 19 (del19)
(13,89%), 8 mutações L858R do exão 21 (mut21)(22,22%), 1 mutação T790M do exão 20 (mut20), 
associado a mut21 (2,78%) e 22 genes wild-type (WT)(61,11%). Observou-se concordância en-
tre o produto-teste e o produto-controlo em 31 casos (86,11%). Os casos discordantes result-
aram de produtos-controlo inválidos, onde o produto-teste detectou 2 del19, 1 mut21 e 2 WT.
CONCluSãO
A utilização do material de desbaste é uma estratégia válida que permite maior detecção de 
mutações do EGFR em comparação com o produto de corte seriado padrão.
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lESãO RENAl INDuzIDA POR lISOzImA Num DOENTE COm lEuCEmIA 
mIElOmONOCÍTICA CRóNICA – RElATO DE um CASO / KIDNEY INjuRY BY 
lYSOzYmE IN A PATIENT wITh ChRONIC mYElOmONOCYTIC lEuKEmIA – 
CASE REPORT
 
Roberto Silva(1);Pedro Rodrigues-Pereira(1)

(1) Centro Hospitalar de São João 

 
Palavras chave: leucemia mielomonocítica crónica; lesão renal; lisozima
Key-words: chronic myelomonocytic leukemia; kidney injury; lysozyme
OBjETIvOS
A leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) pode causar lesão renal por várias formas. 
A excreção urinária de lisozima (de origem leucémica) em concentrações elevadas é uma 
causa rara de lesão renal. Os autores descrevem um caso clínico-patológico.
mATERIAl E méTODOS
Doente do género masculino, 74 anos, com LMMC e quadro clínico caracterizado por astenia, 
anemia e edemas periféricos. À data do internamento tem valores séricos de creatinina de 
4,96 mg/dL e ureia de 172 mg/dL; sedimento urinário ativo; proteinúria nefrótica (3,7 g/24h). 
Os valores de lisozima sérica (105 mg/dL) e urinária (66 mg/dL) estavam aumentados. Foi 
efectuada biópsia renal para caracterização do processo lesional.
RESulTADOS
1) microscopia óptica: biópsia renal com 23 glomérulos, um esclerosado, três com crescentes 
celulares, um com necrose fibrinóide, um com proliferação mesangial ligeira e esclerose seg-
mentar e os restantes sem alterações aparentes. Presença de atrofia, necrose tubular e si-
nais de hematúria. Interstício com fibrose e infiltrado inflamatório linfo-plasmocitário, sem 
sinais de infiltração leucémica. 2) Estudo imuno-histoquímico: imunorreactividade “para” 
lisozima no epitélio tubular. 3) Imuno-fluorescência directa: negativa.
DISCuSSãO E CONCluSãO
Na maioria dos doentes, a diminuição da função renal associada a leucemia é causada por: 
infiltração parenquimatosa de células leucémicas, lise tumoral, microangiopatia trombóti-
ca ou iatrogenia. Raramente, na LMMC, a sobreprodução e excreção de lisozima pode causar 
insuficiência renal por lesões glomerulares, fibrose intersticial, necrose e atrofia  tubular.
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RABDOmIOmAS E ESClEROSE TuBEROSA: A ImPORTâNCIA DO ESTuDO 
fETOPATOlógICO. / RhABDOmYOmAS E TuBEROuS SClEROSIS: 
ThE ImPORTANCE Of fETOPAThOlOgICAl STuDY.
 
Antonio Galzerano(1);Lucília Carvalho(2)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE (2) C.H. Lisboa Ocidental - Hospital Egas Moniz 

 
Os tumores cardíacos primários são neoplasias raras, sendo o Rabdomioma o tumor cardía-
co mais frequente na vida pré-natal e na 1ª infância. O seu diagnóstico obriga sempre à pes-
quisa de outros sinais de Esclerose Tuberosa, associação que ocorre em 50 a 85% dos casos.
Na sua grande maioria são diagnosticados casualmente durante o 1º ano de vida e podem 
sofrer regressão espontânea ao longo dos primeiros anos. No entanto, em alguns casos, es-
tas neoplasias podem comprometer gravemente a função cardíaca levando à morte fetal e/
ou perinatal por falência cardíaca.
Apresentam-se três casos de Rabdomiomas intra-cardíacos com apresentações clínicas di-
versas, dois deles condicionando morte fetal ‘in utero’ no 3º trimestre da gestação.
Discute-se a história clínica materna, os achados do exame fetopatológico e o seu en-
quadramento genético, assim como o diagnóstico diferencial com outras neoplasias intra-
cardíacas.
Conclui-se da importância do estudo fetopatológico nestes casos para um correto diagnós-
tico etiológico permitindo em cada um deles um Aconselhamento Genético adequado ao 
casal.
Palavras-chaves: Rabdomioma, Neoplasias cardíacas, Esclerose tuberosa.
Keywords: Rhabdomyoma, Cardiac neoplasms, Tuberous sclerosis.
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SARCOmA DE KAPOSI COm APRESENTAçãO vISCERAl PRImáRIA 
Em DOENTES SEm INfEçãO hIv: APRESENTAçãO E DISCuSSãO 
DE 4 CASOS E REvISãO DA lITERATuRA. / vISCERAl KAPOSI SARCOmA 
IN hIv-NEgATIvE PATIENTS: fOuR ClINICAl CASES AND A REvIEw 
Of lITERATuRE.
 
Daniel Gomes Pinto(1);Antonio Galzerano(1);Lucília Monteiro(1)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 

 
O Sarcoma de Kaposi (SK), descrito pela primeira vez em 1872, pelo médico húngaro Moritz 
Kaposi, é um tumor do endotélio vascular com uma forma cutânea endémica africana, uma 
forma epidémica associada à infeção pelo VIH e uma forma associada à imunossupressão 
iatrogénica. Só nos anos 90 do século passado se descobriu a sua relação com infeção a Her-
pes vírus 8 (VHH-8), prevalente em cerca de 2 a 8% da população mundial.
As lesões cutâneas são de longe as mais frequentes e geralmente precedem o atingimen-
to visceral, no entanto, em alguns casos a localização visceral surge isolada ou precede a 
cutânea.
Foi feita uma consulta retrospectiva de todos os diagnósticos codificados como SK no nosso 
Serviço nos últimos 8 anos com o objetivo de saber quais os casos de localização visceral 
primária sem associação a infeção com VIH.
Foram assim encontrados 4 casos, todos com localização primária no tubo digestivo e as-
sociados a diferentes tipos de imunossupressão iatrogénica.
Apresenta-se e discute-se, em cada um deles, a morfologia, o quadro de imunossupressão 
e o prognóstico. Conclui-se da oportunidade do diagnóstico e da evolução clínica destes 
casos comparando-os com os outros tipos de SK da casuística do Serviço. Comparam-se os 
nossos achados com a literatura atualmente publicada.
Palavras-chaves: Sarcoma de Kaposi visceral, imunossupressão
Keywords: Kaposi sarcoma, immunosuppression
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TRANSPlANTE PulmONAR NO ChlC- vISãO gERAl DA PATOlOgIA ENCON-
TRADA Em PulmãO ExPlANTADO
 
Rita Carvalho(1);Catarina Araujo(2);Eugénia Pinto(1);Mário Ferraz Oliveira(1)

(1) CHLC - Hospital de São José (2) CHLC-HSJ 

 
TÍTulO
Transplante Pulmonar no ChlC- visão geral da patologia encontrada em pulmão explan-
tado
TITlE
lung Transplant at the ChlC – overview of explanted lung related pathology
 
INTRODuçãO
O nosso centro hospitalar é o único em Portugal onde se realizam transplantes pulmonares. 
Até ao final de 2014, foram realizados 106 transplantes, dos quais 53% por doenças paren-
quimatosas (como fibrose pulmonar idiopática), 22% por DPOC, 16% por fibrose quística e 9% 
por bronquiectasias não associadas a fibrose quística(*).
OBjECTIvOS
Pretendemos com este trabalho ilustrar a patologia mais frequente em peças de pulmão ex-
plantado em contexto de transplante pulmonar e também realçar alguns casos mais raros, 
evidenciando os achados macroscópicos e histológicos.
mATERIAl E méTODOS
Ilustramos macroscopicamente e histologicamente a patologia que foi mais frequente-
mente encontrada em pulmões explantados, nomeadamente a fibrose pulmonar, enfisema 
e fibrose quística, realçando algumas particularidades destes três grandes grupos. Ilustra-
mos ainda casos raros, como a silicose, linfangioleimiomatose pulmonar, bronquiolite celu-
lar e BOOP presentes na nossa série.
RESulTADO
Nesta fase avançada da doença, o principal achado é a fibrose pulmonar (pulmão em favo 
de mel) , tornando difícil a distinção das doenças parenquimatosas em pulmão explantado.
DISCuSSãO
Pensamos ser importante ilustrar estas patologias uma vez que apenas se observam na sua 
globalidade em peça, no contexto de transplante pulmonar ou eventualmente em autópsia.
Palavras-chave: Transplante pulmonar, pulmão explantado, patologia.
Key-words: Lung transplant, explanted lung, pathology.
 
(*)-Fragata J. Lung transplantation in Portugal. Rev Port Pneumol. 2015;21:1–2.
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SÍNDROmE DE SOBREPOSIçãO - OvERlAP SYNDROmE
 
Maria Inês Rolim(1);Rita Vale Rodrigues(1);Sara Ferreira(1);Rita Canas Marques(1);Rafaela Lima Rego(1)

(1) IPOLFG, E.P.E. 

 
Palavras chave: Síndrome de Sobreposição, Cirrose Biliar Primária, Hepatite Auto-imune. 
Overlap Syndrome, Primary Biliary Cirrhosis, Autoimmune Hepatitis.
INTRODuçãO
Síndrome de Sobreposição (SS) é uma entidade rara caracterizada pela ocorrência de duas 
ou mais doenças hepáticas de natureza auto-imune, nomeadamente Hepatite Auto-Imune 
(HAI), Cirrose Biliar Primária (CBP) e Colangite Esclerosante Primária (CEP). Afecta cerca de 
18% de indivíduos com doença hepática, sendo a forma mais comum a combinação de HAI 
e de CBP.
OBjECTIvOS
Descrever um caso de Síndrome de Sobreposição, composto por CBP e HAI.
Material e Métodos 
Doente do sexo feminino, 58 anos, caucasiana, com diagnóstico de CBP (estádio I), medicada 
com ácido ursodesoxicólico, sem outros antecedentes relevantes. Sete anos após o diagnós-
tico de CBP, por alteração súbita do quadro laboratorial, com elevação das transaminases, 
foi realizada uma biópsia hepática.
RESulTADOS
A análise histológica revelou parênquima hepático com arquitectura mantida, hepatite de 
interface, com presença de plasmócitos e proliferação de pequenos ductos biliares, com 
configuração irregular e ocasional presença de células inflamatórias intraepiteliais. Doc-
umentam-se ainda granulomas epitelióides, mal formados, em relação com os ductos bil-
iares.
DISCuSSãO
Do ponto de vista morfológico, temos lesões ductais floridas do epitélio biliar, associadas a 
lesões de padrão de dano hepatocitário, com hepatite de interface que, no contexto clínico 
e laboratorial adequados (hipergamaglubulinemia, elevação das transaminases e positivi-
dade para ANA), são enquadráveis no diagnóstico de Síndrome de Sobreposição, composto 
por Cirrose Biliar Primária e Hepatite Auto-Imune. O reconhecimento desta rara entidade 
é crucial para uma correcta abordagem terapêutica e para um adequado seguimento dos 
doentes.
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PSEuDOTumOR ABDOmINAl SImulANDO umA NEOPlASIA mAlIgNA. 
“TITlE: ABDOmINAl PSEuDOTumOR mImICKINg A mAlIgNANT 
NEOPlASm.”
 
Santiago Ortiz(1);Dolores López(2)

(1) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE (2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hos-

pitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria 

 
INTRODuçãO
Nos países desenvolvidos a actinomicose é uma rara infeção endógena crónica provocada 
por um organismo anaeróbio gram positivo, a espécie de Actinomyces, sendo o Actinomyces 
israelii a espécie patogénica mais comum. Actinomyces são saprófitos que formam parte 
da flora normal da cavidade oral, tratos gastrointestinal, respiratório superior e genital. A 
patofisiologia da actinomicose é explicada através de uma lesão na mucosa que facilita a 
penetração do Actinomyces. Depois de penetrar a mucosa, a bactéria inicia uma resposta 
inflamatória, podendo provocar um pseudotumor.
OBjETIvOS
Actinomicose abdomino-pélvica é um diagnóstico pré-operatório muito difícil pela ine-
specificidade clínica e imagiológica. Esta entidade faz diagnóstico diferencial com neopla-
sias abdominais, nomeadamente sarcomas, doenças inflamatórias e infecciosas.
mATERIAl E méTODOS
Homem de 76 anos recorre ao médico por dor e tumefação supra-umbilical aderente aos 
planos profundos, desde há 3 meses, com crescimento progressivo. Realizou TAC-abdomi-
nal que revelou densificação do grande epíploon e músculos abdominais com extensão ao 
tecido celular subcutâneo, imagiologicamente suspeito de sarcoma pelo que é submetido a 
cirurgia. 
RESulTADO
Peça de tumorectomia que inclui cunha de estômago e segmentos de intestino delgado e 
colon por lesão infiltrativa da parede abdominal. Histologicamente reconhece-se processo 
inflamatório crónico com acentuada fibrose e formação de abcessos onde se identificam 
as características estruturas filamentosas PAS e Grocott positivas, típicas do Actinomyces.
DISCuSSãO
Sendo a actinomicose uma entidade simuladora de tumores malignos, o exame anatomopa-
tológico é de essencial importância para o diagnóstico correto, já que implica uma terapêu-
tica antibiótica, muito diferente caso se tratasse de uma neoplasia maligna.
Palavras-Chave: Actinomicose, abdominal, Actinomyces.
KEYwORDS: Actinomycosis, abdominal, Actinomyces.
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CORRElAçãO CIRúRgICO-PATOlógICA NO DIAgNóSTICO DE 
APENDICITE AguDA Em IDADE ADulTA: REvISãO DE 669 CASOS COm 
ANálISE DE lESõES SImulADORAS. “SuRgICAl-PAThOlOgICAl 
CORRElATION IN ThE DIAgNOSIS Of ACuTE APPENDICITIS IN ADulTS: 
REvIEw Of 669 CASES wITh ANAlYSIS Of mImICKINg lESIONS.”
 
Santiago Ortiz(1);Tânia Monteiro(2);Francisco Tortosa(3)

(1) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE (2) Serviço de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar 

Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria (3) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Norte, 

EPE - Hospital de Santa Maria 

 
INTRODuçãO
A apendicite aguda (AA) é a urgência cirúrgica mais frequente nos Serviços de Urgência. O 
diagnóstico de AA é clínico e, no geral, não apresenta dificuldades para a sua realização, sal-
vo em casos particulares. Vários estudos analisaram a concordância cirúrgico-patológica 
com resultados divergentes.
OBjETIvOS
Determinar a concordância existente entre o diagnóstico cirúrgico e anátomo-patológico, 
em peças de apendicectomias.
mATERIAl E méTODOS
Foram revistos os registos de doentes maiores de 18 anos operados ao apêndice entre 2012 
e 2014 no CHLN. Foi efetuado estudo observacional analítico de provas médicas de con-
cordância interobservador; utilizou-se estatística não paramétrica (coeficiente kappa de 
Cohen) para analisar a concordância entre o achado cirúrgico e o anátomo-patológico, cujo 
índice varia de -1 (discordância total) a 1 (concordância total), sendo má concordância va-
lores <0.50 e muito boa valores >0.80.
RESulTADOS
Foram analisados 669 doentes com uma média de idade de 41.6 anos (±21.8, 18-90) e propor-
ção mulher:homem 0.9:1. O diagnóstico de AA realizou-se em 80.1% e 71.4%, por cirurgiões e 
patologistas, respetivamente, com um coeficiente kappa de 0.65. O diagnóstico cirúrgico foi 
correto em 62.8% dos apêndices sem sinais inflamatórios; em 37.2% dos casos o diagnóstico 
de AA não foi confirmado histologicamente, tendo-se observado principalmente nestes ca-
sos hiperplasia linfoide folicular, tumores carcinoides ou focos de endometriose; 97.3% das 
AA diagnosticadas foram confirmadas por estudo anatomo-patológico.
DISCuSSãO
A concordância cirúrgico-patológica nesta série foi considerável. Contudo, a acuidade di-
agnóstica cirúrgica é limitada nos apêndices sem sinais inflamatórios.
Palavras-Chave: Correlação, apendicite, lesões mimetizadoras.
Keywords: Correlation, appendicitis, mimicking lesions.
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ANgIOmIOlIPOmA EPITElIOIDE hEPáTICO: ANálISE ClÍNICO-PATOlógICA 
DE 4 CASOS. “hEPATIC EPIThElIOID ANgIOmYOlIPOmA: 
ClINICOPAThOlOgICAl ANAlYSIS Of 4 CASES.”
 
Santiago Ortiz(1);Francisco Tortosa(2)

(1) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE (2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hos-

pitalar Lisboa Norte, EPE - Hospital de Santa Maria 

 
INTRODuçãO
O angiomiolipoma epitelioide primitivo do fígado é um tumor muito raro (muito menos fre-
quente que o renal), de origem mesenquimal, derivado das células epitelioides perivascu-
lares (“PEComa”). Histologicamente é caracterizado pela presença de tecido adiposo ma-
duro, vasos tortuosos de parede espessa e proliferação perivascular de tecido muscular liso 
(fusiforme ou epitelioide), em proporções variáveis. Dada a heterogeneidade do tumor, o di-
agnóstico pré-operatório em biopsia pode ser difícil.
OBjETIvOS
Descrevemos 4 casos (3 diagnosticados em biopsia ecoguiada) alertando para aspetos mor-
fológicos e imunofenotípicos que ajudam a diferenciar este tumor de outras neoplasias 
hepáticas, benignas ou malignas.
mATERIAl E méTODOS
Realizou-se uma pesquisa de todos os angiomiolipomas hepáticos diagnosticados no 
Serviço de Anatomia Patológica do CHLN, a partir do registo informático existente, entre 
01/01/2000 e 31/12/2014.
RESulTADO
Diagnosticaram-se 4 angiomiolipomas hepáticos, epitelioides, nos últimos 15 anos no nosso 
Serviço, todos em doentes do sexo feminino. O intervalo de idade oscilou entre 41 e 60 anos, 
com uma média de 51 anos (±9.8). Foram analisadas as características histológicas (necrose, 
atipia nuclear, elevada atividade proliferativa) para estratificar o risco de comportamento 
agressivo deste tumor. Os estudos imunohistoquímicos com Melan A, actina do músculo liso 
e HMB45 foram fundamentais para confirmar o diagnóstico.
DISCuSSãO
O angiomiolipoma epitelioide do fígado é um tumor benigno, infrequente, com predomínio 
no sexo feminino, também observado na nossa casuística. Pode ser difícil de diagnosticar 
tanto clínica como histologicamente dado poder mimetizar vários tumores primários ou 
metastáticos.
Palavras-Chave: Angiomiolipoma epitelioide, fígado, PEComa.
Keywords: Epithelioid angiomyolipoma, liver, PEComa.
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ADENOSSARCOmA COm DIfERENCIAçãO NEuROECTODéRmICA 
 
Cara Renata Alves Dias(1)

(1) Hospital Geral de Santo António 

 
INTRODuçãO
Os Tumores Neuroectodérmicos Primitivos (PNETs) podem ser agrupados em duas catego-
rias PNETs centrais e PNETs periféricos.
OBjECTIvOS
Pretendemos apresentar um caso de PNETcentral do corpo uterino, que surge como compo-
nente heterólogo de um adenossarcoma.
mATERIAl/méTODOS
Relatamos e discutimos um caso de PNET central, com breve revisão à literatura.
RESulTADOS
O nosso caso é de uma doente de 77 anos com queixas de menorragias com 3 meses de 
evolução. Os achados imagiológicos foram claros quanto à malignidade do processo tendo 
sido efectuada uma histerectomia com salpingo-ooforectomia e linfadenectomia.
O útero tinha 281g, 14cm de altura uterina, superfície lisa e lacerada na região do istmo 
com exteriorização de neoplasia, que ao corte, era carnuda, branco-amarelada, com áreas 
necróticas, margens infilrativas, invadia todo o miométrio e era intrsectada pela margem 
cirúrgica posterior no colo uterino. Os anexos uterinos não tinham alterações morfológicas.
Ao exame histológico, observou-se um adenossarcoma com uma área de PNET que foi imu-
norreactiva para NSE, sinaptofisina, CD56 e CD99. O estudo para o rearranjo do EWSR1 foi 
negativo.
DISCuSSãO
Os PNETs do trato genital feminino são raros e a maioria ocorre em estado puro, sendo a com-
binação com adenossarcoma incomum. Os PNETs centrais, ao contrário dos periféricos, ger-
almente não apresentam o rearranjo do EWSR1 (como está descrito na série de Eusher et al).
É importante diagnosticar os PNETs, no trato genital feminino,  uma vez que estes habitual-
mente têm um curso agressivo, exigindo tratamentos multimodais.
Palavras Chave
PNETs central, PNETs periférico, PNETs uterinos
Central PNETs, Peripheral PNETs, uterine PNETs 
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ImPACTO DA ACTuAlIzACAO DA guIDElINE ASCO/CAP NO TESTE DO hER2 
Em CANCRO DA mAmA
 
António Polónia(1);Fernando Schmitt(2)

(1) Ipatimup (2) Laboratoire National de Santé 

 
INTRODuçãO
Em 2013 foi publicada a actualizacao da guideline ASCO/CAP para a determinação do sta-
tus do gene HER2 em cancro da mama que introduziu modificações nos critérios de aval-
iação por imunohistoquímica (IHQ) e por hibridização in situ (ISH).
OBjETIvO
Comparar o resultado da amplificação do gene HER2 pelo método de ISH, antes e depois da 
actualizacão da guideline ASCO/CAP, em carcinoma da mama.
mATERIAl E méTODOS
Foram identificados casos de carcinoma da mama referenciados ao Ipatimup com resul-
tado HER2 2+ por IHQ nos quais foi efetuada a avaliação da amplificação do gene HER2 por 
ISH. Incluiram-se 494 casos do ano anterior e 422 casos do ano seguinte à publicação da 
guideline que foram simultaneamente classificados com os critérios prévios (2007) e atuais 
(2013).
RESulTADOS
A actualização da guideline ASCO/CAP traduziu um aumento do número de casos positivos 
(12,4% para 16,8%) e uma diminuição de casos equívocos (3,4% para 0,7%) (p=0,004).
Comparando o resultado dos casos usando os mesmos critérios ISH (2007 ou 2013) antes e 
depois da actualização da guideline, não se verifica alteração na distribuição da classifi-
cação (p=0,214 ou p=0,261, respectivamente).
Observa-se ainda que 52% dos casos amplificados cumprem simultaneamente os critérios 
do rácio HER2/CEP17 e média do número de cópias do gene HER2 por célula.
Discussão/conclusão
A actualizacao da guideline ASCO/CAP teve um impacto positivo na frequência de casos 
amplificados que, aparentemente não se deve à alteração introduzida nos critérios de aval-
iação por IHQ.
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ADENOSSARCOmA COm áREA DE DIfERENCIAçãO NEuROECTODéRmICA /
ADENOSARCOmA wITh NEuROECTODERmAl DIffERENTIATION 
 
Cara Renata Alves Dias(1);Ana Duarte(2);Irene Leal(2);Ramón Viscaíno(2)

(1) Hospital Geral de Santo António (2) Hospital Geral de Santo António, Porto, Portugal 

 
INTRODuçãO
Os Tumores Neuroectodérmicos Primitivos (PNETs) podem ser agrupados em duas catego-
rias PNETs centrais e PNETs periféricos.
OBjECTIvOS
Pretendemos apresentar um caso de PNET central do corpo uterino, que surge como compo-
nente heterólogo de um adenossarcoma.
mATERIAl/méTODOS
Relatamos e discutimos um caso de PNET central, com breve revisão à literatura.
RESulTADOS
O nosso caso é de uma doente de 77 anos com queixas de menorragias com 3 meses de 
evolução. Os achados imagiológicos foram claros quanto à malignidade do processo tendo 
sido efectuada uma histerectomia com salpingo-ooforectomia e linfadenectomia.
O útero tinha 281g, 14cm de altura uterina, superfície lisa e lacerada na região do istmo 
com exteriorização de neoplasia, que ao corte, era carnuda, branco-amarelada, com áreas 
necróticas, margens infilrativas, invadia todo o miométrio e era intersectada pela margem 
cirúrgica posterior no colo uterino. Os anexos uterinos não tinham alterações morfológicas.
Histologicamente, observou-se um adenossarcoma com uma área de PNET que foi imunor-
reactiva para NSE, sinaptofisina, CD56 e CD99. O estudo para o rearranjo do EWSR1 foi neg-
ativo.

DISCuSSãO
Os PNETs do trato genital feminino são raros e a maioria ocorre em estado puro, sendo a com-
binação com adenossarcoma incomum. Os PNETs centrais, ao contrário dos periféricos, ger-
almente não apresentam o rearranjo do EWSR1 (como está descrito na série de Eusher et al).
É importante diagnosticar os PNETs, no trato genital feminino,  uma vez que estes habitual-
mente têm um curso agressivo, exigindo tratamentos multimodais.
Palavras Chave
PNETs central, PNETs periférico, PNETs uterinos
Central PNETs, Peripheral PNETs, uterine PNETs 
 

COmuNICAçõES ORAIS . hISTOlOgIAPOSTERS . hISTOlOgIA



ABSTRACTS 
15º CONGRESSO SOCIEDAE PORTUGUESA ANATOMIA PATOLÓGICA . XVIII CONGRESSO SOCIEDADE PORTUGUESA DE CITOLOGIA

PO24
TECIDO TIREOIDEu ECTóPICO NO vENTRÍCulO DIREITO: RElATO DE um 
CASO/ECTOPIC ThYROID TISSuE IN RIghT vENTRIClE: A CASE REPORT
 
Helder Rodrigues(1);Xiaogang Wen(1);David Tente(1);Antónia Furtado(1);Agostinho Sanches(1)

(1) Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE 

 
INTRODuçãO
As ectopias do tecido tiroideu são frequentes, com localização multiorgânica. A localização 
no coração (struma cordis) é rara, tendo sido descrita pela primeira vez em 1941, com cerca 
de 20 casos descritos.
mATERIAl E méTODOS
Doente do sexo masculino, 67 anos, com antecedentes pessoais de HTA e dislipidemia recorre 
ao hospital por dor torácica. Realizou ecocardiograma que revelou massa no ventrículo di-
reito. Submetido a cirurgia cardíaca para exérese da massa ventricular direita.
RESulTADOS
Recebidos três fragmentos irregulares constituídos por tecido friável e castanho claro. No 
exame histológico observou-se lesão constituída por tecido tiroideu com folículos de ta-
manho variável, com colóide, e estroma fibroso com discreto infiltrado inflamatório mono-
nuclear.
DISCuSSãO
A presença de tecido tiroideu ectópico no coração deve-se a alterações do desenvolvimento 
embrionário, nomeadamente durante a 7ª semana de desenvolvimento, e ocorre devido à 
proximidade anatómica entre o coração e a tiróide nas fases precoces do desenvolvimento. 
A ectopia é mais frequente em mulheres, localizando-se preferencialmente no ventrículo 
direito e não apresenta clínica específica, podendo ser encontrada no decurso de estudos 
de embolias, arritmias ou sintomas obstrutivos. O tratamento é a excisão cirúrgica sendo 
o prognóstico bom. Têm sido descritos teratomas cardíacos com áreas de diferenciação 
tiróideia. Neste caso, nenhum outro tecido foi encontrado. Existem casos descritos de lesões 
tumorais, nomeadamente, adenomas e transformação maligna. Na presença desta lesão a 
possibilidade de metástase de carcinoma da tiróide bem diferenciado deverá ser excluída. 
Neste caso, o doente não apresenta alterações da tiróide.
Palavras chave: ectopia (ectopic), tiróide (thyroid), coração (heart)
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mASTOPATIA DIABéTICA mImETIzANDO CARCINOmA: AS DIfICulDADES 
DIAgNóSTICAS DE um CASO/DIABETIC mASTOPAThY mImICKINg 
CARCINOmA: DIAgNOSTIC ISSuES Of A CASE
 
Helder Rodrigues(1);Xiaogang Wen(1);David Tente(1);Antónia Furtado(1);Agostinho Sanches(1)

(1) Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE 

 
INTRODuçãO
A mastopatia diabética foi descrita pela primeira vez em 1992 por Tomaszewski et al. A lesão 
é mais frequente em mulheres não sendo exclusiva de doentes insulinotratados. A maioria 
das doentes apresenta outras complicações da diabetes mellitus. O quadro clínico inicial 
caracteriza-se por massa palpável e firme, mal definida, unilateral ou bilateral, que pode 
sugerir carcinoma. 
hISTóRIA ClÍNICA
Doente do sexo feminino, 57 anos, com nódulo da mama de 3 cm, móvel, indolor e duro. Dia-
bética há 23 anos, insulinotratada, com neuropatia e nefropatia diabética. Antecedentes 
familiares de cancro da mama. A mamografia revelou aumento da densidade da mama sem 
definição de nódulos. A ecografia mamária identificou dois nódulos na mama esquerda: 3 
cm no QSE e 1 cm na TQE. Efectuada biópsia excisional do nódulo maior.
ESTuDO ANATOmOPATOlógICO
Recebido retalho tecidular irregular de 5,5x4,5x3cm de superfície rugosa e tecidos esbran-
quiçados, compactos e elásticos. No exame histológico observou-se tecido mamário com 
marcada fibrohialinização do estroma que envolvia as estruturas ducto-lobulares fre-
quentemente atróficas e com infiltrado inflamatório linfocitário associado. Focalmente, 
identificaram-se células de aspecto epitelioide de citoplasma amplo, núcleo irregular com 
nucléolo proeminente, isoladas ou em pequenos agregados. As células revelaram imunoex-
pressão para vimentina, alfa-actina e CD68 e ausência de imunoexpressão para AE1/AE3, 
Cam5.2 e desmina.
DISCuSSãO
A mastopatia diabética pode apresentar, por vezes, células de natureza miofibroblástica 
com aspecto epitelioide. Nestas circunstâncias, o diagnóstico diferencial com carcinoma, 
sobretudo carcinoma lobular, pode ser complexo, dependente do recurso a estudo imuno-
histoquímico.
Palavras chave: mastopatia (mastopathy), diabetes (diabetes), células epitelioides (epithe-
lioid cells).
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DOENçA DE ROSAI-DORfmAN COm ENvOlvImENTO ESPléNICO ISOlADO / 
ISOlATED SPlENIC ROSAI-DORfmAN DISEASE.
 
Cara Renata Alves Dias(1);Irene Leal(2);Ramón Vizcaíno(2)

(1) Hospital Geral de Santo António (2) Hospital Geral de Santo António, Porto, Portugal 

 
INTRODuçãO
A doença de Rosai-Dorfman (RDD) é uma patologia rara, de etiologia desconhecida, que 
surge frequentemente em jovens, e cujos achados clínicos típicos são linfadenopatias cervi-
cais dolorosas e febre.
OBjECTIvO
Pretendemos relatar um caso de RDD com apresentação invulgar.
méTODOS
Descrevemos um caso de RDD com envolvimento isolado do baço num indivíduo idoso.
RESulTADOS
Doente de 84 anos com dislipidémia, sem outras comorbilidades, que recorreu ao médico 
por febre persistente. À palpação objectivou-se esplenomegalia, sem outros achados. Ima-
giologicamente foi comprovada esplenomegalia, com áreas hipoecogénicas inespecíficas. 
Não havia alterações dos parâmetros analíticos.
Prosseguiu-se para esplenectomia. O baço tinha 964g e 16x13x8,5cm, superfície externa 
lisa e ao corte, identificavam-se diversas áreas esbranquiçadas, de limites imprecisos. His-
tologicamente observou-se baço com áreas de enfarte e fibrose e de sinusoides dilatados, 
suportando infiltrado inflamatório polimórfico, com histiócitos (S100+, CD68+, CD1a-), com 
frequentes fenómenos de emperipolese. Foi possível fazer o diagnóstico de RDD. Do tecido 
adiposo peri-hilar isolaram-se 3 gânglios linfáticos, todos livres de doença. Após a cirurgia 
o doente ficou assintomático.
DISCuSSãO
A RDD é, também, conhecida por histiocitose sinusal com linfadenopatia maciça, todavia 
há que notar que em cerca de 43% dos casos há, pelo menos, um local de envolvimento ex-
traganglionar e que em cerca de 23% há apenas envolvimento extraganglionar. É impor-
tante estar atento a esta entidade uma vez que, habitualmente, se trata de uma doença que 
poderá beneficiar de tratamento simples, como apenas recessão cirúrgica.
Palavras chave
Doença de Rosai Dorfman, esplénico, histiocitose
Rosai-Dorfman desease, splenic, histiocytosis
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REPETIçãO DE BIOPSIA PROSTáTICA APóS DIAgNóSTICO DE ASAP-
ESTuDO RETROSPETIvO DE 10 ANOS/PROSTATIC BIOPSY REPEAT AfTER 
DIAgNOSIS Of ASAP – 10 YEARS RETROSPECTIvE STuDY
 
Helder Rodrigues(1);Xiaogang Wen(1);David Tente(1);Antónia Furtado(1);Agostinho Sanches(1)

(1) Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE 

 
INTRODuçãO
O acrónimo ASAP (atypical small acinar proliferation) refere-se à presença de imagens sug-
estivas de malignidade em biópsias prostáticas, deste modo, sugerindo-se repetição da 
biópsia.
OBjECTIvO
Correlacionar ASAP com a probabilidade de carcinoma na segunda biópsia e o volume, grau 
e estadio em peça cirúrgica.
Material e métodos: Estudo coorte retrospetivo monocêntrico de uma série consecutiva de 
doentes com ASAP.
RESulTADOS
Entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2013, foram identificados 128 doentes com diagnósti-
co de ASAP, com idade mediana de 65 anos (41-82 anos). Destes, 72 (57.6%) repetiram biopsia 
prostática, dos quais 32 (44,4%) não tinham neoplasia, 30 (23,4%) apresentavam adenocar-
cinoma acinar da próstata (22 grau de Gleason 6 (3+3) e 8 grau de Gleason 7 (3+4)) e 10 (7,8%) 
mantiveram diagnóstico de ASAP. Dos 30 doentes com diagnóstico de neoplasia na segunda 
biópsia, 19 doentes foram submetidos a prostatectomia radical (15 pT2 e 4 pT3). Em relação 
ao volume ocupado pelo carcinoma na peça cirúrgica, em 9 dos casos (47,4%) a neoplasia 
ocupava até 25% do volume total, em 6 (31,6%) ocupava volume entre 25 e 50% e apenas 2 
(10,5%) apresentava volume superior a 50% da peça.
DISCuSSãO
O estudo sugere que ASAP, quando na presença de carcinoma, está relacionado mais fre-
quentemente com neoplasias com volume inferior a 50%, estadio pTNM pT2 e grau de Glea-
son menor ou igual a 7. São necessários mais estudos, com um maior número de casos, para 
comprovar as hipóteses sugeridas por este trabalho.
Palavras chave: Próstata (prostate), ASAP (ASAP), Carcinoma (carcinoma)
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lINfOmA B DIfuSO DE gRANDES CélulAS AlK POSITIvO: um CASO RARO/
AlK POSITIvE lARgE B-CEll lYmPhOmA: A RARE CASE
 
Helder Rodrigues(1);Xiaogang Wen(1);David Tente(1);Antónia Furtado(1);Agostinho Sanches(1)

(1) Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE 

 
INTRODuçãO
O linfoma B difuso de grandes células ALK positivo foi descrito pela primeira vez por Delsol 
et al em 1997. Estão descritos na literatura cerca de 40 casos. Este linfoma apresenta um 
padrão de crescimento sinusoidal característico sendo constituído por células grandes com 
morfologia imunoblástica/plasmablástica que têm origem em células B.
mATERIAl E méTODOS
Doente do sexo masculino, 35 anos, recorre ao serviço de urgência por dor lombar. A ecogra-
fia renal revela múltiplas imagens nodulariformes hipoecogénicas, compatíveis com ade-
nomegálias, adjacentes aos grandes vasos retroperitoneais e raiz mesentérica. A TC revelou 
conglomerado adenopático lomboaórtico com 8x4,1cm. Submetido a biópsia excisional de 
glânglio abdominal.
RESulTADOS
Excisados dois gânglios linfáticos com 1,7cm e 2,1cm de consistência firme e superfícies de 
corte esbranquiçadas. No exame histológico, proliferação de células grandes com morfolo-
gia plasmablástica. As células neoplásicas apresentaram imunoexpressão para CD45, EMA 
e ALK (citoplasmático granular com reforço de Golgi) e focal para CD38, CD138 e MUM1. 
Ausência de imunoexpressão para CD20, CD79a, PAX5, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD43, 
CD10, citoqueratinas (Cam5.2 e AE1/AE3), Vimentina e S100.
DISCuSSãO
O perfil imunohistoquímico da neoplasia é caracterizado pela negatividade para marca-
dores B (CD20 e CD79a) e T (CD3) e CD30, expressão de marcadores plasmocíticos (CD38 e 
CD138) e granular citoplasmática para o ALK. As células neoplásicas podem ser positivas 
para o EMA e não apresentarem imunoexpressão para o CD45 dificultando o diagnóstico. O 
prognóstico nos adultos é mau com sobrevida média de 11 meses.
Palavras chave: Linfoma (Lymphoma), ALK positivo (ALK positive), raro (rare) 
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mulhER jOvEm COm hIPERTENSãO gRAvE E TumOR RENAl / YOuNg 
wOmAN wITh SEvERE hYPERTENSION AND A KIDNEY TumOR
 
Joana Tavares(1);António T. Alves(2);Lurdes Correia(1)

(1) CHLN - Hospital de Santa Maria (2) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE 

 
INTRODuçãO
O caso apresentado é de uma doente do sexo feminino, de 25 anos, com hipertensão refrac-
tária à terapêutica, com níveis séricos elevados de renina, hipocaliémia e proteinúria. No es-
tudo imagiológico por angio-tomografia computorizada do abdómen, foi detectado nódulo 
sólido heterogéneo do rim direito (com 2,6x2,4x2,2 cm). Foi posteriormente realizada nefrec-
tomia direita por via laparoscópica e a peça submetida para estudo anatomo-patológico.
OBjECTIvOS
Apresentação de um caso raro de neoplasia primitiva do rim.
Material e Métodos
Foi realizada a coloração de hematoxilina e eosina, complementada com o estudo imuno-
histoquímico com anticorpos CD34, CD117, vimentina, actina do músculo liso, Bcl-2, CD99, 
CD10, AE1/AE3, S100, MelanA e HMB45, e microscopia electrónica.
RESulTADOS
Histologicamente, foi identificado tumor constituído por proliferação de elevada celulari-
dade, com células de amplo citoplasma eosinófilo, de limites mal definidos, núcleos ovóides 
com moderado pleomorfismo, sem mitoses ou necrose; o estroma apresentava numerosos 
vasos de pequeno calibre e outros maiores de parede hialinizada.  As características ob-
servadas no estudo histológico, imuno-histoquímico e microscopia electrónica, permitiram 
concluir o diagnóstico final de tumor de células justaglomerulares (reninoma).
DISCuSSãO
Esta entidade nosológica rara, neoplasia secretora de renina, manifesta-se na maioria dos 
casos por hipertensão de difícil controlo, sendo também achados comuns os níveis séricos 
elevados de renina e aldosterona, e hipocaliémia. Os autores pretendem relembrar um dos 
exemplos raros de neoplasia primitiva do rim, a considerar no diagnóstico diferencial de 
lesões nodulares do rim.
Palavras-chave: hipertensão arterial secundária, hipocaliémia, tumor de células justaglo-
merulares
Keywords: secondary hypertension, hypokalaemia, juxtaglomerular cell tumour
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CARCINOmA DE CélulAS DE mERKEl: fACTORES DE PROgNóSTICO 
DE um TumOR COm mAu PROgNóSTICO/mERKEl CEll CARCINOmA: 
IN SEARCh Of PROgNOSTIC fEATuRES Of A TumOR wITh A DISmAl 
PROgNOSIS
 
Bárbara Pena(1);Vanessa Henriques(2)

(1) IPOLFG,E.P.E. (2) Hospital da Luz, Lisboa 

 
INTRODuçãO
O carcinoma de células de Merkel (CCM) é uma neoplasia neuroendócrina da pele, rara e 
agressiva, cujos factores de prognóstico não são totalmente conhecidos.
OBjECTIvOS
Avaliámos um conjunto de características morfológicos em CCM primários com e sem difer-
enciação divergente (DD) na tentativa de identificar indicadores de prognóstico.
méTODOS
Foi feita revisão clínica e morfológica de 30 CCM: necrose, mitoses (M), tamanho das célu-
las, invasões linfovasculares (ILV), metástases regionais (LN) e metástases à distância, com-
parando-se os CCM puros com os CCMDD.
RESulTADOS
A idade média de diagnóstico (IM)=78 anos e 19 casos têm localização em áreas expostas ao 
sol (AES). A sobrevivência total (ST)=27 meses.
CCM puros localizam-se predominantemente em AES (n=18). Os tumores de células pequenas 
(n=3) têm ILV, LN+, M=16/mm2 e uma ST=7 meses. Dois casos, localizados em áreas não expos-
tas, têm 55 e 58 anos, LN+ à apresentação e uma ST=15 meses.
Há DD pavimentosa em três casos, dois dos quais com componente sarcomatóide adicional 
e em áreas não expostas. A IM=82 anos, a ST=20 meses e todos têm recidiva local. Morfo-
logicamente, têm células grandes, ILV e M> 42/mm2. Nenhum dos casos puros reúne estas 
características.
CONCluSãO
Nenhum dos critérios morfológicos, individualmente ou em conjunto, permite prever a so-
brevivência. Os dados sugerem que, os CCM de áreas não expostas,  em doentes jovens e de 
pequenas células, têm um comportamento mais agressivo. Os CCMDD podem estar associa-
dos a recidiva e a pior prognóstico.
Palavras chave: Carcinoma de células de Merkel; carcinoma neuroendócrino; prognóstico; 
diferenciação divergente;
Key-words: Merkel cell carcinoma; neuroendocrine carcinoma; prognosis; divergent differ-
entiation;
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CARCINOmA DA mAmA COm RESPOSTA ImAgIOlógICA COmPlETA À 
TERAPêuTICA NEOADjuvANTE - CORRElAçãO ANATOmOPATOlógICA 
Em 29 CASOS / BREAST CARCINOmA wITh ImAgIOlOgIC COmPlETE 
RESPONSE fOllOwINg NEOADjuvANT ChEmOThERAPY – 
PAThOlOgICAl CORRElATION IN 29 CASES
 
Diogo Gonçalves(1);Saudade André(2)

(1) Hospital Garcia de Orta (2) Instituto Português de Oncologia de Lisboa de Francisco Gentil 

 
INTRODuçãO
Os pacientes com carcinoma da mama com resposta patológica completa à quimioterapia 
neoadjuvante apresentam taxas de sobrevivência significativamente superiores às dos pa-
cientes com tumor residual. 
OBjECTIvO
Avaliar as características anatomopatológicas de casos de carcinoma da mama com res-
posta à quimioterapia neoadjuvante avaliada como completa por ressonância magnética.
mATERIAl E méTODOS
Foram reavaliadas as seguintes características: tipo histológico, grau histológico, subtipo 
intrínseco avaliado por imunohistoquímica (luminal/HER2-negativo, luminal/HER2-posi-
tivo, não luminal/HER2-positivo e triplo negativo), tamanho do leito tumoral e celularidade 
residual.
RESulTADOS E DISCuSSãO
Dos 29 casos avaliados, apenas 12 tiveram uma resposta anatomopatológica completa, o 
que se traduz num valor preditivo positivo de 41%. Verificou-se maior correlação nos casos 
de tumores não luminal/HER2 positivos (100%) e uma menor correlação nos casos luminal/
HER2 negativo (21%).
Dos 12 casos com resposta patológica completa, todos se tratavam de carcinoma invasivo 
NST, com grau histológico G2 (n=7) ou G3 (n=5).
As alterações histológicas observadas nos leitos tumorais foram diversificadas e a aval-
iação da celularidade residual pode ser particularmente difícil em casos com células tu-
morais escassas e dispersas. Dos 17 casos com tumor residual, 7 apresentavam celularidade 
menor ou igual que 10%, 9 entre 10% e 50% e 1 maior que 50%. As dimensões do leito tumoral 
variaram entre 4 e 60 milímetros.
A resposta tumoral à quimioterapia neoadjuvante deve ser categorizada com precisão, uma 
vez que esta é um factor de prognóstico importante. Os exames de imagem podem estar 
relacionados com resultados falsos positivos, principalmente em tumores de perfil molecu-
lar luminal/HER2 negativo.
Palavras Chave: carcinoma da mama; quimioterapia neoadjuvante; resposta patológica 
completa
Key words: breast cancer; neoadjuvant chemotherapy; pathological complete response
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CARCINOmA DE CélulAS RENAIS DE CélulAS ClARAS PAPIlAR - CASO 
ClÍNICO DE umA ENTIDADE RECENTEmENTE DESCRITA / ClEAR CEll 
PAPIllARY RENAl CEll CARCINOmA – CASE REPORT Of A NEw ENTITY 
 
Diogo Gonçalves(1);Herminia Pereira(2)
(1) Hospital Garcia de Orta (2) CHLC - Hospital de São José 
 
INTRODuçãO
O carcinoma de células renais de células claras (tubulo) papilar (CCRCCP) é uma das novas 
entidades propostas na classificação de Vancouver de neoplasias do rim (2012) da Socie-
dade Internacional de Patologia Urológica (ISUP). Relatamos em seguida um caso clínico em 
que foi feito o seu diagnóstico.
CASO ClÍNICO
Mulher de 63 anos apresentou-se com alterações laboratoriais da função renal, no segui-
mento das quais realizou exames imagiológicos que revelaram um tumor no rim direito. Foi 
submetida a nefrectomia radical, cuja peça operatória mostrou um tumor bem delimitado, 
amarelo e sólido, com 3x3x3cm, circunscrito ao parênquima renal.
A nível microscópico, o tumor apresentava uma arquitetura tubular e papilar e era con-
stituído por células claras com núcleos de baixo grau, dispostos predominantemente de for-
ma linear no polo apical. O estudo imunohistoquímico revelou positividade difusa e intensa 
para CK7 e negatividade para CD10, racemase e vimentina, o que suportou o diagnóstico de 
carcinoma de células renais de células claras papilar.
CONCluSãO
Este tumor trata-se de uma entidade recentemente descrita com características histológi-
cas, imunohistoquímicas e genéticas próprias, e está associado a um comportamento clíni-
co indolente, devendo por isso ser distinguido das restantes variantes de carcinoma de célu-
las renais mais comuns.
Palavras Chave: carcinoma de células renais de células claras papilar; tumor do rim; imu-
nohistoquímica
Key words: clear cell papillary renal cell carcinoma; kidney tumor; immunohistochemistry
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DERmATOfIBROSARCOmA PROTuBERANS-SPINAl CORD 
COmPRESSION - CASE REPORT / DERmATOfIBROSARCOmA 
PROTuBERANTE- COmPRESSãO mEDulAR - CASO ClÍNICO
 
Carla Antunes(1);Vitor Castro(1);Catarina Ivanova(1);Ana Oliveira(1)

(1) Hospital Garcia de Orta 

 
INTRODuçãO
Dermatofibrosarcoma Protuberans é um tumor maligno da pele que ocorre no tronco, ex-
tremidades, pescoço, cabeça, vulva, muito raro no Sistema Nervoso Central. Mais frequente 
entre a 3ª e 4ª década de vida, no sexo masculino e raça negra. Os autores relatam um caso 
de recidiva de Dermatofibrosarcoma Protuberans com transformação fibrosarcomatosa, 
cujos exames de imagem mostraram compressão medular por massa neoplásica a nível da 
C7 a D2.
OBjETIvO
Não foi encontrado nenhum caso reportado na literatura com compressão medular, daí o 
interesse dos autores apresentarem o caso clínico .
mATERIAl E méTODOS
43 anos, sexo masculino, antecedentes de Dermatofibrosarcoma dorsal excisado em 2007, 
Autismo, Epilepsia e Amaurose bilateral. Início de dificuldade na marcha e  retenção urinária. 
Os exames de imagem  TAC e RMN coluna vertebral mostraram compressão medular por 
massa neoplásica a nível da C7 a D2. Submetido a laminectomia descompressiva e biópsia 
da lesão com imunohistoquímica.
RESulTADOS E DISCuSSãO
Diagnóstico histológico da biópsia foi recidiva de Dermatofibrosarcoma Protuberans com 
transformação fibrosarcomatosa, com perda da expressão de CD34 e ganho de p53. Invasão 
óssea vertebral e partes moles.  
Foi proposta terapêutica com Imatinib, mais devido aos antecedentes pessoais e situação 
clinica actual do doente, decide-se na reunião de Serviço Neuroncologia não fazer  Imatinib. 
Mantém follow-up em consulta de Neurocirurgia.
Palavras-chave: Dermatofibrosarcoma Protuberante; Imunohistoquímica; Diagnóstico
Keywords: Dermatofibrosarcoma Protuberans; Immunohistochemistry; Diagnosis
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CASO ClÍNICO – mETáSTASE DE ADENOCARCINOmA DO PulmãO 
Em mENINgIOmA – AChADO INCIDENTAl. / CASE REPORT - luNg A
DENOCARCINOmA mETASTASIS TO mENINgIOmA - INCIDENTAl fINDINg.
 
Catarina Ivanova(1)

(1) HNSR - CHBM 

 
INTRODuçãO
Mulher, 71 anos, sem antecedentes patológicos conhecidos, com quadro de hemiparesia es-
querda progressiva com 4 meses de evolução, sem outra sintomatologia.
TAC CE – volumosa lesão expansiva extra-axial direita.
Histologicamente – meningioma meningotelial, grau I OMS, no seio do qual, cercados por 
uma orla de tecido meningotelial – grupos de células de adenocarcinoma ( TTF-1 e CK7 posi-
tivas) – compatível com metástase de adenocarcinoma pulmonar em meningioma.
Investigação clínica subsequente – lesão pulmonar parahilar esquerda (TAC tórax).
OBjECTIvOS
Apresentar caso clínico visto a raridade de fenómeno (20 casos de carcinoma de pulmão 
metastático descritos na literatura)
RESulTADO E DISCuSSãO
No nosso caso, primeira manifestação clínica de doença resultou de aumento progressivo 
de volume do meningioma pre-existente mais a custa de crescimento de tumor metastáti-
co; o tumor primário do pulmão foi um achado. Para afirmar que estamos perante fenó-
meno “tumour-to-tumour” metástase é necessário presença de 3 critérios: existência de 
2 tumores primários; tumor receptor – é neoplasia verdadeira; tumor metastático cresce 
dentro do tumor recipiente (Campbell et al) – este caso satisfaz a todos estes critérios. É in-
comum um tumor metastatizar para o outro, quando isso acontece, meningioma é lesão in-
tracraniana mais comum para abrigar metástases; assim, parecem ser ambiente favorável 
para semeadura e crescimento de tumor metastático, mas o mecanismo preciso através 
do qual este fenómeno ocorre permanece indefinido. Meningiomas são tratados no geral 
cirurgicamente, enquanto meningiomas que abrigam carcinoma metastático podem exigir 
radioterapia pós-operatória.
Palavras-chave: Metástase, Meningioma, Adenocarcinoma do pulmão
Keywords: Metastasis, Meningioma, Lung adenocarcinoma, Tumor-to-tumor
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TumORES DO ESTROmA gASTROINTESTINAl (gISTS) – umA CASuÍSTICA 
DE 11 ANOS (2004-2014): ANálISE DE CARACTERÍSTICAS ClÍNICO-
PATOlógICAS/gASTROINTESTINAl STROmAl TumORS (gISTS) – 
AN 11-YEAR ExPERIENCE (2004-2014): ClINICOPAThOlOgICAl fEATuRES
 
Rui Caetano Oliveira(1);Maria Augusta Cipriano(1);Lígia Prado e Castro(1)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 
INTRODuçãO
Tumores do estroma gastrointestinal (GISTs) são entidades raras, com uma incidência de 
1/100.000 pessoas/ano.
OBjETIvO
Analisar as características clínico-patológicas dos GISTs num período de 11 anos (2004-
2014) neste centro hospitalar.
mATERIAl E méTODOS
Foram revistos 113 casos de GISTs, relativos a 108 pacientes, com foco nas características 
clínico-patológicas e status mutacional.
RESulTADOS
Ao longo dos anos registou-se um aumento do número absoluto de GISTs, sobretudo no in-
testino delgado, com ligeira prevalência do sexo feminino (ratio M/F 0,89) com mediana de 
idades de 68 (34-89), tendo sido o estômago o local de envolvimento mais comum (57,52%), 
seguido do intestino delgado (30,09%), este prevalente nos doentes com idade inferior a 50 
anos. Morfologicamente a maioria foi de tipo fusiforme (59,29%), sem necrose (61,95%) e com 
alta celularidade (53,98%). O estudo imunohistoquímico para CD117 (C-kit) foi positivo em 
79,64% dos casos. Nos GISTs inferiores a 2cm, a maioria eram gástricos, fusiformes e com 
baixa atividade mitótica. Foram efectuados 45 estudos mutacionais, sendo a mutação mais 
frequente no exão 11 do KIT (51,11%), seguida pela mutação do exão 18 do PDGFRA (20%) e 
pela mutação do exão 9 do KIT (9%), localizadas exclusivamente no estômago e no intestino 
delgado, respetivamente.
CONCluSãO
Registou-se um aumento da incidência de GISTs nos últimos anos. A análise das característi-
cas patológicas e status mutacional são importantes para o prognóstico e resposta à tera-
pêutica.
Palavras chave: tumor do estroma gastrointestinal, KIT
Key words: gastrointestinal stromal tumor, KIT
 
 

COmuNICAçõES ORAIS . hISTOlOgIAPOSTERS . hISTOlOgIA



ABSTRACTS 
15º CONGRESSO SOCIEDAE PORTUGUESA ANATOMIA PATOLÓGICA . XVIII CONGRESSO SOCIEDADE PORTUGUESA DE CITOLOGIA

PO38
PATOlOgIA quÍSTICA fETAl – umA CARACTERIzAçãO 
ImuNOhISTOquÍmICA/ImmuNOhISTOChEmISTRY PROfIlE 
Of CYSTIC KIDNEY PAThOlOgY 
 
Rui Caetano Oliveira(1);Melissa Graça(1);Catarina Cerdeira(1);Raquel Pina(1);Lígia Prado e Castro(1)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 
INTRODuçãO
Doença quística renal é definida como a presença de quistos no parênquima renal, sendo a 
displasia renal (DR), a doença renal poliquística autossómica recessiva (DRPAR) e os peque-
nos quistos renais (QR) as patologias mais comuns em autópsias fetais. Apesar de toda a in-
formação clínica e avaliação morfológica, o diagnóstico diferencial entre essas patologias, 
nomeadamente entre DR multicística e DRPAR, pode ser desafiante.
OBjECTIvO
Avaliar a marcação imunohistoquímica e histoquímica nos quistos das doenças referidas e 
sua comparação com a marcação normal em rim fetal.
mATERIAl E méTODOS
Efetuadas coloração com ácido periódico de Schiff (PAS) e estudo imunohistoquímico com 
anticorpo anti citoqueratinas (CK7, CK5/6 e CK 8/18), EMA, CD10 e CCR em 35 rins de fetos 
com DR, 5 com DRPAR e 10 com pequenos QR. Como grupo controlo foram utilizados 42 rins 
fetais sem patologia, caracterizados em estudo prévio pelo nosso grupo.
RESulTADOS
Nos pequenos QR obteve-se expressão mista de marcadores de túbulos contornados proxi-
mais (TCP) e distais (TCD). Na DRPAR e DR a marcação foi predominantemente de tipo TCD.
DISCuSSãO
As patologias quísticas renais aparentam induzir uma alteração da diferenciação tubular, 
mais evidente nos pequenos quistos renais. A utilização de anticorpos para identificação de 
TCP e TCD poderá orientar em relação à etiopatogenia dos quistos, mas per se não permite 
o diagnóstico diferencial.
Palavras chave: Displasia renal, pequenos quistos, doença renal poliquística autossómica 
recessiva, imunohistoquímica.
Key words: Renal dysplasia, renal cysts, autosomal recessive polycystic kidney disease, im-
munohistochemistry. 
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NEOPlASIAS Em DIvERTÍCulO DE mECKEl - ESTuDO DE 3 CASOS / 
mECKEl’S DIvERTICulum NEOPlASIAS - A 3 CASE STuDY / AuTORES: 
DANIElA PEREIRA, CáTIA lEITãO, ISABEl ClARO, fERNANDO CuNhA /
INSTITuIçãO: INSTITuTO PORTuguêS DE ONCOlOgIA DE lISBOA
fRANCISCO gENTIl E.P.E.
 
Daniela Cristina Vinha Pereira(1)

(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E. 

 
INTRODuçãO
O divertículo de Meckel é uma malformação embrionária presente em 2% da população. As 
complicações, cuja incidência é inversamente proporcional à idade, ocorrem em 2 a 4% dos 
casos, representando as neoplasias 1 a 5% destes. Existem menos de 200 casos descritos de 
neoplasias nesta localização, com maior incidência de tumores neuroendócrinos (NET). Ape-
sar da raridade dos casos, o divertículo de Meckel pode ser considerado região de alto risco 
para ocorrência de neoplasias. 
OBjECTIvOS
Rever os casos neoplasia em divertículo de Meckel diagnosticados no IPOLFG, de Janeiro de 
1995 a Abril de 2015.
mATERIAl E méTODOS
Procedemos à pesquisa no sistema informático do Serviço de Anatomia Patológica por “Di-
vertículo de Meckel (Local de Neoplasia)”. O estudo foi complementado com a consulta dos 
processos clínicos e revisão bibliográfica do tema.
RESulTADOS
Nos últimos 20 anos, identificámos 3 casos de neoplasia sedeada em divertículo de Meckel: 
2 NET bem diferenciados (G1) e 1 adenocarcinoma.
Caso1: mulher, 26 anos, adenocarcinoma tubular em mucosa gástrica ectópica, pT3NxM1 
(metástase na parede abdominal); evoluiu com metastização ganglionar, vulvar, cutânea e 
pulmonar, sob quimioterapia. Faleceu 41meses após o diagnóstico.
Caso2: homem, 31 anos, NET G1, pT3N0M0. Assintomático após 12 meses de follow-up.
Caso3: mulher, 60 anos, NET G1, pT3N1M1 (metastização hepática e ganglionar). Assintomáti-
ca, sob octreótido, 1 mês após a cirurgia.
DISCuSSãO:
O escasso número de casos no IPOLFG e, destes, uma maior percentagem de NETs, está de 
acordo com a literatura. O facto de 2 doentes terem idade inferior a 40 anos ao diagnóstico 
poderá relacionar-se com a localização ectópica do epitélio.
Palavras-chave:
divertículo de Meckel, NET, adenocarcinoma / Meckel’s diverticulum, NET, adenocarcinoma
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CARACTERIzAçãO ImuNOhISTOquÍmICA DO RIm fETAl E SuA 
COmPARAçãO COm O PERfIl DO RIm ADulTO/ImmuNOhISTOChEmISTRY 
ChARACTERIzATION Of fETAl KIDNEY – A COmPARISON wITh ThE ADulT 
KIDNEY PROfIlE
 
Rui Caetano Oliveira(1);Melissa Graça(1);Catarina Cerdeira(1);Raquel Pina(1);Lígia Prado e Castro(1)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 
INTRODuçãO
O parênquima renal adulto encontra-se bem caracterizado com recurso a técnicas comple-
mentares, o mesmo não se passando com o rim fetal, sendo escasso os estudos nesse senti-
do. Ao longo da embriogénese ocorrem alterações morfológicas que podem ter implicações 
a nível de expressão imunohistoquímica.
OBjECTIvOS
Avaliar a expressão imunohistoquímica e histoquímica em rins fetais de diversas idades 
gestacionais e comparar com a expressão no rim adulto.
mATERIAl E méTODOS
Utilizadas 42 amostras de rim fetal normal sem maceração ou com maceração inferior a 
dois dias, provenientes de mortes fetais de etiologia placentária, seleccionando-se 6 casos 
de cada um dos seguintes intervalos gestacionais (em semanas): 12-14;15-17; 18-20; 21-23; 
24-26; 27-32; 33-40. Como grupo controlo usou-se 3 amostras de parênquima renal adulto 
proveniente de pelas cirúrgicas. Foi efectuado estudo imunohistoquímico com anticorpo 
anti citoqueratinas (CK7, CK5/6 e CK 8/18), EMA, CD10 e CCR e estudo histoquímico com áci-
do periódico de Schiff (PAS).
RESulTADOS
A expressão dos anticorpos e PAS no parênquima renal normal fetal e adulto foi similar, à 
exceção de CK7, que revelou marcação fraca nos túbulos contornados distais e colectores 
em todos rins fetais. A marcação nos rins fetais foi constante independentemente da idade 
gestacional.
DISCuSSãO
A marcação nos rins fetais é idêntica à do adulto e pode ser evidenciada por técnicas com-
plementares a partir das 12 semanas. A menor intensidade de marcação para CK7 nos rins 
fetais poderá estar relacionada com o estado de maceração.
Palavras chave: Rim, fetal, imunohistoquímica;
Key words: Kidney, fetal, immunohistochemistry
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DISCINESIA CIlIAR PRImáRIA, ESTuDO COm mICROSCOPIA ElETRóNICA 
DE TRANSmISSãO – A PROPóSITO DE um CASO INABITuAl
 
Rita Oliveira(1);Ana Costa Braga(2);Luciana Bento(1);Rita Theias Manso(1);Samuel Aparício(1);Marco Ferreira(2)

(1) Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca E.P.E. (2) Serviço de Anatomia Patológica - Hospital Prof. Doutor Fernando 

Fonseca 

 
1.INTRODuçãO
Os cílios móveis são projeções citoplasmáticas que facilitam a locomoção celular e a ca-
pacidade de mobilização de fluídos, muco e resíduos celulares. A sua ultraestrutura foi es-
tabelecida pela microscopia eletrónica de transmissão (MET). A Discinesia Ciliar Primária 
(DCP) é uma patologia genética causada pelo movimento ciliar anormal geralmente asso-
ciado a falhas na estrutura ciliar.
2.OBjETIvOS
1-Relembrar uma patologia que é negligenciada: pelo seu envolvimento sistémico, muitas 
vezes não apreciado e dificultado pela heterogeneidade de métodos usados para estabelec-
er o diagnóstico.
2- Apresentar um caso de um homem de 47 anos, ex-fumador, com antecedentes de “situs 
inversus”, infertilidade e história de infeções respiratórias de repetição, com admissão ur-
gente por hemoptises.
3.mATERIAl/méTODOS
Cílios obtidos por escovado nasal para exame de MET e análise histológica de biópsia brôn-
quica.
4.RESulTADOS
Foram obtidos 25 cílios bem orientados, cujo exame de MET revelou na estrutura do ax-
onema, sendo raros e rudimentares os braços externos e internos. A análise quantitativa 
demonstrou uma média inferior ao habitual de braços por axonema. A biópsia brônquica 
através da avaliação morfológica e perfil imunohistoquímico, revelou um carcinoma pavi-
mentocelular.
5.DISCuSSãO
Os resultados da MET integrados com a história e avaliação clínica permitiu estabelecer o 
diagnóstico de DCP com deficiência de braços externos e internos. A MET, apesar das dificul-
dades técnicas, é ainda dos principais métodos de diagnóstico da DCP, particularmente útil 
quando métodos específicos de investigação genética não estão acessíveis ou estabeleci-
dos. A ocorrência de carcinoma pulmonar e DCP é raramente descrita na literatura.
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BIOmARCADORES NO CARCINOmA DA mAmA NO CONTExTO 
NEOADjuvANTE: COmPARAçãO DA ExPRESSãO ImuNOhISTOquÍmICA 
ANTES E APóS TRATAmENTO | BIOmARKERS IN BREAST CARCINOmA 
IN ThE NEOADjuvANT SETTINg: COmPARISON Of 
ImmuNOhISTOChEmISTRY ExPRESSION BEfORE AND AfTER TREATmENT
 
João Lobo(1);Ana Sílvia Pires-Luís(1);Conceição Leal(2)

(1) Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO- Porto) (2) Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português 

de Oncologia do Porto (IPO-Porto) 

 
INTRODuçãO
O tratamento neoadjuvante(TN) é cada vez mais utilizado no cancro da mama(CM). A aval-
iação de variações nos marcadores imunohistoquímicos(IHQ) entre biópsia inicial e peça 
cirúrgica pós-tratamento é motivo de estudo.
OBjECTIvOS
Avaliar alterações nos marcadores IHQ e imunofenótipos(IF) de CM após TN.
mATERIAl E méTODOS
Foram incluídas 126 mulheres com CM submetidas a TN(quimioterapia ± trastuzumab) entre 
2012 e 2014. Avaliaram-se RE, RP e HER2(ASCO-CAP) e Ki67(<15%, 15-30%, >30%). Através de 
IHQ definiram-se IF: Luminais A, B e B-HER; HER; e Triplos-negativos. Compararam-se bióp-
sia e peça cirúrgica e registaram-se alterações de categoria(AC) e inversões entre catego-
rias positiva/negativa(IC±).
RESulTADO
A marcação de RE e RP(n=75) sofreu AC respectivamente em 14,7%(n=11) e 48,0%(n=36). Em 14 
casos o RP sofreu IC±(11 para negativo e 3 para positivo). O RE sofreu IC± em 4 casos (todos 
para negativo). 
Verificou-se IC± no HER2(n=66) em 3 casos(4,5%), todos para positivo.
Ocorreu AC do Ki67(n=46) em 28 casos(60,9%), 27 para categorias inferiores.
Dos doentes com IF completo(n=53) não ocorreu variação nos Luminais-A, HER e triplos-
negativos. 15 dos 25 Luminais-B passaram a Luminais-A.
DISCuSSãO
RP e Ki67 foram os biomarcadores sujeitos a maiores AC, conforme a literatura; contudo a 
percentagem de IC± foi inferior.
O IF Luminal B foi o mais sujeito a alterações, na sua maioria para Luminal A devido a 
reduções no Ki67.
Embora IC± ocorram em poucos casos, a reavaliação IHQ na peça cirúrgica pode ser impor-
tante para efeitos terapêuticos/prognósticos nesses casos.
Palavras-chave: cancro da mama (breast cancer); tratamento neoadjuvante (neoadjuvant 
treatment); imunohistoquímica (immunohistochemistry)
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PATOlOgIA ESPléNICA Num hOSPITAl CENTRAl – 
ExPERIêNCIA DE 15 ANOS / SPlENIC PAThOlOgY – 
A 15-YEAR ExPERIENCE IN A TERTIARY CARE hOSPITAl
 
António T. Alves(1);Santiago Ortiz(1);Pedro Luís(1);Ana Cristina Ferreira(1)

(1) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE 

 
INTRODuçãOO estudo anátomo-patológico do baço é maioritariamente de peças de esple-
nectomia resultantes de traumatismo ou de esplenectomias de necessidade (EN). Em menor 
número são realizadas esplenectomias electivas com fins terapêuticos e/ou diagnósticos. 
Embora classicamente considerada de elevado risco, a biopsia/citologia aspirativa esplé-
nica podem ser eficazes em casos de esplenomegalia ou nódulos esplénicos.
OBjECTIvOS
Avaliar as indicações clínicas e principais diagnósticos das amostras de tecido esplénico dos 
últimos 15 anos no Serviço de Anatomia Patológica (SAP).
mATERIAl E méTODOS
Foi efectuado estudo retrospectivo das amostras esplénicas recebidas pelo SAP entre 2000-
2014, retirando-se a informação clínica e o diagnóstico anatomo-patológico da base de 
dados informática. Os casos foram agrupados segundo a indicação para esplenectomia/
biopsia.
RESulTADOS
Foram estudadas 892 amostras: 755 peças de esplenectomia, 128 biopsias por agulha e 9 
citologias aspirativas. Em 74,6% dos casos não se observaram alterações específicas, nos 
restantes, os 3 principais diagnósticos foram: linfomas (8,5%), doenças granulomatosas 
(2,9%) e quistos (1,9%). As principais causas da esplenectomia foram: EN (30,4%), trauma-
tismo (28,3%) e doenças auto-imunes/eritrocitárias (20,1%). Das 128 biopsias, foi possível re-
alizar o diagnóstico em 38,3 %.
DISCuSSãO
A nossa série é concordante com o descrito na literatura, sendo a esplenectomia de necessi-
dade, traumatismo e doenças auto-imunes as causas mais frequentes para esplenectomias. 
Em casos selecionados a biopsia pode fornecer um diagnóstico definitivo, evitando esple-
nectomia. A baixa prevalência de patologia específica encontrada pode explicar o desafio 
no estudo anatomo-patológico deste órgão.
Palavras chave: Baço, esplenectomia, biopsia esplénica, casuística  
Key-words: Spleen, splenectomy, spleen biopsy, series
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mINImum BIOPSY SET fOR hER2 EvAluATION IN gASTRIC 
AND gASTRO-ESOPhAgEAl juNCTION CANCER / NúmERO mÍNImO 
DE BIóPSIAS NECESSáRIAS PARA A AvAlIAçãO DE hER2 NO 
ADENOCARCINOmA gáSTRICO E gASTRO-ESOfágICO
 
Irene Gullo(1);Federica Grillo(2);Luca Molinaro(3);Matteo Fassan(4);Annalisa De Silvestri(5);Carmine Tinelli(6);Massimo 

Rugge(7);Roberto Fiocca(2);Luca Mastracci(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - Centro Hospitalar de São João (2) Department of Surgical and Diagnostic Sci-

ences, Pathology Unit, University of Genoa and IRCCS AUO S. Martino IST (3) Department of Biomedical Sciences and 

Human Oncology, University of Turin (4) ARC-Net Research Centre and Department of Pathology and Diagnostics, 

University and Hospital Trust of Verona (5) Foundation IRCCS Policlinico S. Matteo, Clinical Epidemiology and Bio-

metric Unit (6) Foundation IRCCS Policlinico S. Matteo, Clinical Epidemiology and Biometric Unit, (7) Department of 
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OBjECTIvOS
Doentes com adenocarcinoma gástrico ou da junção gastro-esofágica (GEJGC) localmente 
avançado ou metastático, positivo para HER2, são elegíveis para tratamento com Trastu-
zumab. Nestes doentes a avaliação imuno-histoquímica do HER2 baseia-se frequentemente 
apenas em biópsias endoscópicas, no entanto a sua expressão é heterogénea. O objetivo do 
estudo foi identificar o número mínimo de biópsias necessárias para avaliar com segurança 
o “HER2 status” nestes tumores.  
méTODOS
Para cada um dos 103 casos de GEJGC selecionados, foi realizado estudo imunohistoquími-
co para HER2 em dois cortes distintos. As lâminas obtidas foram digitalizadas e, na parte 
mais superficial da mucosa, foram obtidas dez biópsias virtuais (BVs) por caso, selecionando 
aleatoriamente áreas circulares de 2,6mm. O “HER2 status” foi avaliado num número cres-
cente de BVs e comparado com o “HER2 status” obtido na peça cirúrgica e em biópsias en-
doscópicas previamente efetuadas.
RESulTADOS
Este estudo permitiu demonstrar que as BVs são sobreponíveis às biópsias endóscopicas. O 
número de biópsias não influencia a especificidade, contudo aumenta progressivamente a 
sensibilidade (61,54% para uma biópsia, até 92% para cinco biópsias). O recurso a 5 biópsias 
permite prever com maior sensibilidade (92%) e especificidade (97%) o “HER2 status”  no ad-
enocarcinoma gástrico e da junção gastro-esofágica
DISCuSSãO
O número mínimo de biópsias necessárias para avaliar o “HER2 status” no GEJGC é cinco. 
Este resultado tem impacto clínico, alertando para o facto de um pequeno número de bióp-
sias endoscópicas poder ser insuficiente para uma avaliação segura do “HER2 status”.
Key words: Gastric Cancer; Heterogeneity; HER2; Immunohistochemistry / Carcinoma 
Gástrico; Heterogeneidade; HER2; Immunohistochemistry
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mASTOCITOSES DO ADulTO: ESTuDO DE umA SéRIE DE CASOS ADulT 
mASTOCYTOSIS: A CASE SERIES STuDY
 
Rita Sampaio(1);Filipa Moreno(1);José Palla Garcia(1);Margarida Lima(2);José Ramón Vizcaíno(3)

(1) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica (2) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Hema-

tologia Clínica (3) Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António 

 
INTRODuçãO
As mastocitoses são doenças raras causadas por proliferações clonais de mastócitos, cuja 
distribuição e manifestações clínicas determinam a sua divisão em subtipos, incluindo a 
mastocitose cutânea (MC) e a mastocitose sistémica (MS).
OBjECTIvOS
Rever as biópsias cutâneas (BC) e de MO (BMO) de doentes adultos com mastocitose e aferir 
a celularidade, presença/ausência de mastócitos atípicos, distribuição (focal, intersticial, 
difusa), grau de fibrose (0-3), osteoesclerose e critérios major de MS. Comparar as técnicas 
histoquímicas (Giemsa, azul de toluidina) e imunohistoquímicas (CD117), para identificação 
de mastócitos.
mATERIAl/méTODOS
Foram revistas 18 BC e 25 BMO de 30 doentes (12 homens, 18 mulheres- mediana idades 44 
anos) com mastocitose com afetação cutânea (29 urticária pigmentosa, 1 mastocitoma 
cutâneo). Os mastócitos foram identificados pelas técnicas histoquímicas e imunohisto-
químicos acima referidas.
RESulTADOS
As BC confirmaram o diagnóstico nos 18 casos. Nas BMO, a celularidade estava aumentada 
em 12 casos. Foram detetados mastócitos em 20 casos, com morfologia atípica em 19, for-
mando agregados densos e multifocais em 15, com fibrose em 17 e osteoesclerose em 2. O 
único doente com mastocitose sistémica agressiva apresentava envolvimento difuso e os-
teoesclerose. Nas BMO, o CD117 foi mais sensível para a identificação de mastócitos atípicos 
do que o Giemsa e o azul de toluidina.
DISCuSSãO
Sem uma prévia sugestão clínica, não é fácil valorizar a presença de mastócitos em biópsia, 
mesmo com técnicas histoquímicas. Não é incomum a identificação de mastócitos que, não 
preenchendo o critério major de MS, estejam já associados a doença.
Mastocitose cutânea–Cutaneous mastocytosis
Mastocitose sistémica–Systemic mastocytosis
Mastócitos -Mast cells
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ABORDAgEm DIAgNóSTICA COm CASOS IluSTRATIvOS DE DISPlASIA 
ESquEléTICA fETAl / DIAgNOSTIC APPROACh wITh IlluSTRATIvE 
CASES IN fETAl SKElETAl DYSPlASIA
 
Filipa Santos(1);Lucília Carvalho(2)

(1) Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil de Lisboa (2) C.H. Lisboa Ocidental - Hospital Egas Moniz 

 
As displasias esqueléticas ou osteocondrodisplasias (OCDs) constituem um grupo hetero-
géneo de doenças caracterizadas por alterações no desenvolvimento ósseo e cartilagíneo. 
Estão descritas mais de 450 OCDs e a sua classificação, inicialmente baseada apenas em 
critérios clínicos, radiológicos e patológicos, integra também as diferentes alterações mo-
leculares envolvidas. Apesar de raras, estas entidades apresentam no seu conjunto uma in-
cidência de 1/5000 nascimentos e algumas são condições letais. A variabilidade fenotípica 
associada à sobreposição de características morfológicas e alterações genéticas torna o 
diagnóstico diferencial destas entidades complexas e, apesar dos recentes avanços imagi-
ológicos, o diagnóstico pré-natal preciso das displasias esqueléticas por ecografia obsté-
trica é difícil.
Com este trabalho pretendemos discutir a abordagem ao diagnóstico diferencial das OCDs 
através da correlação entre dados clínicos e radiológicos e os achados patológicos rele-
vantes de três autópsias fetais realizadas na sequência de interrupções médicas da gravi-
dez efectuadas às 13, 18 e 22 semanas de gestação. Os diagnósticos propostos nestas autóp-
sias foram de osteogénese imperfeita tipo II, acondrogénese tipo IA e displasia diastrófica.
As OCDs são frequentemente identificadas no segundo trimestre da gestação e ocorrem ha-
bitualmente sem história prévia de displasia esquelética. Alterações genéticas específicas 
têm sido identificadas nas OCDs e novas técnicas moleculares como os microarrays têm 
sido aplicadas no seu estudo. Contudo, o estudo fetopatológico capaz de fornecer uma de-
scrição fenotípica precisa permanece como uma ferramenta essencial no estabelecimento 
do diagnóstico correcto quando correlacionado com estudos genéticos e radiológicos, per-
mitindo o aconselhamento genético mais adequado e a determinação do risco de recorrên-
cia destas entidades.
Palavras-Chave: autópsia fetal; diagnóstico pré-natal; displasia esquelética; osteogénese 
imperfeita; acondrogénese; displasia diastrófica.
Key-words: fetal autopsy: prenatal diagnosis; skeletal dysplasia; osteogenesis imperfecta; 
achondrogenesis; diastrophic dysplasia.
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ADENOmA hEPATOCElulAR Em CIRROSE BIlIAR SECuNDáRIA A ATRESIA 
DAS vIAS BIlIARES ExTRA hEPáTICAS – um CASO INCOmum/
hEPATOCEllulAR ADENOmA IN BIlIARY CIRRhOSIS DuE TO 
ExTRAhEPATIC BIlIARY ATRESIA – A RARE CASE
 
Rui Caetano Oliveira(1);Joanne Lopes(2);Maria Augusta Cipriano(1);Fátima Carneiro(2);Lígia Prado e Castro(1)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (2) Centro Hospitalar São João - Porto 

 
INTRODuçãO
Atresia das vias biliares extra hepáticas (AVBEH) é uma doença rara (1/10000 crianças) car-
acterizada por destruição do sistema bilar extra hepático. O transplante hepático é o trata-
mento de eleição, com excelentes resultados. Se não tratada a evolução para cirrose é co-
mum, podendo desenvolver carcinoma hepatocelular.
OBjETIvO
Descrever um caso de adenoma hepatocelular (AHC) em doente pediátrico com AVBEH.
mATERIAl E méTODOS
Criança de 2 anos, sexo feminino, internada para realização de transplante hepático por cir-
rose biliar secundária a AVBEH complicada com hipertensão portal e síndrome hepatopul-
monar, com imagiologia de nódulo com crescimento rápido (4-8cm em 4 meses).
RESulTADOS
Fígado com cápsula micronodular, observando-se nódulo na face posterior do segmento III, 
em secção com 7,2cm, bem delimitado, capsulado, verde e mole. Parênquima hepático mi-
cronodular, com colangiectasias, preenchidas por lama biliar e cálculos negros. Histologica-
mente a lesão correspondia a proliferação hepatocitária monótona, com bilirrubinostase, 
sem aumento da densidade nem da relação núcleo/citoplasma, apresentando numerosas 
artérias e focos com perda de reticulina e capilarização sinusoidal. A imunomarcação para 
Glipicano-3, HSP-70 e glutamina sintetase foi negativa, com positividade difusa e inten-
sa para proteína C reativa. Beta-catenina com padrão de membrana, tendo-se concluído 
pelo diagnóstico de tumor hepatocelular bem diferenciado com fenótipo de adenoma in-
flamatório.
CONCluSãO
AHC são achados raros na cirrose biliar secundária a AVBEH, não descrita na literatura. A 
conjugação da morfologia com os achados imunohistoquímicos é fundamental para o diag-
nóstico, afastando a hipótese incorreta de carcinoma hepatocelular.
Palavras chave: atresia das vias biliares extrahepáticas, adenoma
Key words: extrahepatic biliary atresia, adenoma
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CISTO EPIDERmOIDE INTRACRANIANO COm TRANSfORmAçãO mAlIgNA 
CATORzE ANOS APóS O DIAgNóSTICO INICIAl. (mAlIgNANT 
TRANSfORmATION Of AN INTRACRANIAl EPIDERmOID CYST fOuRTEEN 
YEARS AfTER ThE INITIAl DIAgNOSIS)
 
Margarida Ferreira(1);Ana Isabel Silva (1)

(1) Hospital de Braga 

 
INTRODuçãO
O cisto epidermoide intracraniano é um tumor raro, benigno e de crescimento lento, consti-
tuindo apenas 1% da totalidade de tumores intracranianos. A transformação maligna dos 
cistos epidermoides foi primeiramente descrita em 1912.
OBjETIvOS
Descrever o caso de um doente com cisto epidermoide intracraniano com transformação 
maligna, catorze anos após o diagnóstico inicial.
mATERIAl E méTODOS
Homem de 59 anos, com diagnóstico de cisto epidermoide há catorze anos, recorreu ao 
Serviço de Urgência por vertigens, paralisia facial e paraparésia do membro superior es-
querdo. A tomografia computorizada mostrou lesão com áreas císticas e calcificações no 
lobo temporal direito. Submetido a craniotomia, a avaliação histológica revelou a presença 
de escamas anucleadas e tecido fibroso sem revestimento epitelial, compatível com recidi-
va de cisto epidermoide. Cinco meses depois, foi internado novamente por agravamento 
do estado neurológico. A ressonância magnética mostrou recidiva da lesão, sendo o doente 
re- operado.  
RESulTADOS
Recebido um produto constituído por numerosos fragmentos de tecido irregular e esbran-
quiçado cujo exame histológico mostrou neoplasia constituída por células de tamanho in-
termédio a grande, com citoplasma clarificado e de limites mal definidos, núcleo irregular, 
cromatina granular e nucléolo visível. O estudo imunocitoquímico confirmou a natureza 
epitelial e epidermoide das células, tendo mostrado positividade celular focal para p63 e 
difusa para Citoqueratinas 5/6. O diagnóstico final foi de carcinoma epidermoide.
DISCuSSãO
Os cistos epidermoides são considerados tumores benignos. Os doentes devem ser acom-
panhados periodicamente, já que a transformação maligna pode ocorrer, como foi obser-
vado neste caso.
Palavras-chave: cisto epidermoide transformação maligna  (epidermoid cyst malignant 
transformation)
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TumORES fIBROSOS SOlITáRIOS (TfS) ExTRAPlEuRAIS - DEzASSEIS 
ANOS DE ExPERIêNCIA DO SERvIçO DE ANATOmIA PATOlógICA DO
hOSPITAl DE BRAgA (ExTRAPlEuRAl SOlITARY fIBROuS TumORS (SfT) 
- SIxTEEN YEARS Of ExPERIENCE Of ThE PAThOlOgY DEPARTmENT Of 
hOSPITAl DE BRAgA)
 
Margarida Ferreira(1);Ana Isabel Silva (1)

(1) Hospital de Braga 

 
INTRODuçãO
Tumores Fibrosos Solitários (TFS) são tumores de células fusiformes descritos primeira-
mente, em 1931, por Klemperer e Rabin, na pleura. Inicialmente descritos como tendo origem 
mesotelial, a sua natureza mesenquimatosa comprovou-se através de estudos imunocito-
químicos, de microscopia eletrónica e do aparecimento da descrição de casos sem relação 
anatómica com serosas.  
OBjETIvOS
Descrever a experiência do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de Braga no diag-
nóstico de TFS Extrapleurais.
mATERIAl E méTODOS
Estudo retrospetivo de casos de TSF Extrapleurais diagnosticados desde fevereiro de 1998 
até dezembro de 2014 através da utilização do programa informático do serviço (Inlablims 
®). 
RESulTADO
Foram identificados vinte e oito casos de TSF Extrapleurais. A idade média é de 52,6 anos, 
afetando maioritariamente homens (H:67,9%; M: 32,1%). As lesões localizam-se no Sistema 
Nervoso Central, especialmente nas meninges (25%), no Sistema Urogenital, em localização 
testicular e paratesticular (10,71%), Sistema Gastrointestinal (10,71%), Sistema Respiratório 
(fossa nasal: 7,14%; pulmão: 3,57%) e Partes Moles (39,29%), incluindo região intra-abdomi-
nal (10,71%) e intrapélvica (7,14%). Um (3,57%) dos casos apresentava estroma mixoide abun-
dante, considerando-se uma variante mixoide. Cinco dos casos foram considerados atípicos 
(atipia nuclear, celularidade aumentada, necrose ou >4mitoses/ 10 campos de grande am-
pliação), quatro localizados nas meninges (14,29%) e um, na fossa nasal direita (3,57%).
DISCuSSãO
Os TFS podem ocorrer entre os 40-70 anos, em qualquer localização, sem predileção de gé-
nero (na nossa experiência, os homens são mais afetados). Os TFS atípicos estão associados 
a um comportamento clínico mais agressivo incluindo recidiva local ou metastização.  
Palavras-chave: TFS estudo retrospetivo (SFT retrospective study)
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TumOR DOS ANExOS fEmININOS DE PROvávEl ORIgEm wOlffIANA: 
CASO ANATOmO-ClÍNICO
 
Sonia Carvalho(1);Catarina Meireles(2);Joana Loureiro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - IPO Porto (Director: Prof. Dr. Rui Henrique) (2) Serviço de Anatomia Patológica, 

IPO Porto FG, EPE 

 
INTRODuçãO
Os tumores dos anexos femininos de provável origem wolffiana (FATWO) são tumores epite-
liais raros (aproximadamente 80 casos descritos na literatura), de provável origem mesoné-
frica, descritos por Kariminejad e Scully em 1973. A idade média das doentes é de 50 anos 
(variando desde adolescentes até aos 81 anos), sendo um achado incidental em metade dos 
casos. Imagiologicamente simulam leiomiomas subserosos ou tumores ováricos. Apresen-
tam-se como tumores bem delimitados, sólidos ou sólidos e quísticos, branco-acinzentados 
a castanho-amarelados, por vezes com necrose e hemorragia, e dimensões que variam en-
tre 1 e 25cm. Cerca de 10% dos tumores apresentam comportamento agressivo, pelo que são 
considerados como tendo pelo menos baixo potencial maligno.
CASO ANATOmO-ClÍNICO
Mulher, 36 anos, com antecedentes de endometriose, efectua estudos imagiológicos que 
revelam provável formação anexial direita. Intraoperatoriamente identificou-se formação 
nodular, inserida na parede posterior do útero e ligamento largo direito, aderente ao ovário 
e trompa direitas, procedendo-se à sua exérese. Macroscopicamente tratava-se de um 
nódulo de 49g e 6x5,5x4cm, esbranquiçado e bem delimitado. O exame histológico revela 
um FATWO. Atualmente, a doente encontra-se viva, aguardando decisão terapêutica do 
grupo multidisciplinar.
CONCluSãO
Os FATWO são tumores raros de provável origem mesonéfrica. Podem apresentar uma am-
pla variedade de padrões histológicos, podendo simular outros tumores pélvicos. O trata-
mento é cirúrgico, não estando ainda bem definido o papel de terapêuticas adjuvantes. De-
vem ser considerados como tendo pelo menos baixo potencial maligno, devendo ter uma 
vigilância a longo prazo.
Palavras-Chave: FATWO, morfologia, diagnóstico diferencial
Keywords: FATWO, morphology, differential diagnosis
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CARCINOmA ENDOmETRIóIDE: PADRõES E TIPOS CElulARES POuCO fRE-
quENTES
 
Sonia Carvalho(1);Catarina Meireles(2);Joana Loureiro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - IPO Porto (Director: Prof. Dr. Rui Henrique) (2) Serviço de Anatomia Patológica, 

IPO Porto FG, EPE 

 
INTRODuçãO
Os carcinomas endometrióides (CE) são o subtipo de carcinoma mais frequente no endomé-
trio (70-80%) sendo menos frequente no ovário (10-15%). A maioria dos CE apresenta mor-
fologia típica, contudo, estão descritos padrões e tipos celulares raros, nomeadamente os 
padrões microglandular, tipo cordões sexuais, com estroma hialinizado e em cordões, com 
papilas pequenas não vilosas e com células ciliadas, oxifílicas, clarificadas, em anel de si-
nete e fusiformes, podendo o seu diagnóstico constituir um desafio.
CASOS ANATOmO-ClÍNICOS
Caso 1: 60 anos. CE do ovário predominantemente de padrão tipo cordões sexuais. CE vs tu-
mores dos cordões sexuais-estroma.
Caso 2: 54 anos. CE do ovário com extensas áreas de células clarificadas. CE vs carcinoma 
de células claras.
Caso 3: 66 anos. CE do endométrio com extensa área de estroma hialinizado e em cordões. 
CE vs carcinossarcoma.
Caso 4: 51 anos. CE do endométrio com numerosas papilas pequenas não vilosas. CE vs car-
cinoma papilar seroso.
CONCluSãO
A distinção entre CE e outras neoplasias tem implicações terapêuticas e prognósticas. Os CE 
podem apresentar uma ampla variedade de padrões e tipos celulares causando dificuldade 
no diagnóstico diferencial. Estar consciente do amplo espectro morfológico que os CE po-
dem apresentar e de que estes coexistem, na maioria dos casos, com áreas de CE típico per-
mite um correcto diagnóstico. Em casos pontuais, o recurso a estudo-imunohistoquímico 
pode ser uma mais-valia.
Palavras-Chave: Carcinoma endometrióide, morfologia
Keywords: Endometrioid carcinoma, morphology
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DISTINguIShINg PRImARY fROm SECONDARY OvARIAN muCINOuS 
TumORS: ARE ABNORmAlITIES Of ChROmOSOmE 12 uSEful?
 
Elisabete Rios(1);Carla Bartosch(1);Joana Vieira(2);Manuel Teixeira(2)

(1) Centro Hospitalar de São João (2) Serviço de Genética, IPO Porto FG, EPE 

 
INTRODuCTION
Primary mucinous tumors (MT) of the ovary with gastrointestinal differentiation are fre-
quently difficult to differentiate from metastases, particularly those arising from the ap-
pendix. A subset of primary ovarian MT are associated with a mature teratoma, and are 
considered to be of germ cell origin. The presence of teratoma, although rare, is important 
to favor an ovarian primary. Isochromosome 12p or, less frequently, trisomy 12 are found in 
germ cell tumors, however, they are poorly studied in ovarian MT.
AIm
To evaluate the role of chromosome 12 abnormalities as adjunctive tool in the differential 
diagnosis of ovarian MT.
mEThODS
Five ovarian MT were evaluated:  2 borderline tumors associated with teratoma, 2 low-
grade MTs metastases of the appendix and 1 low grade MT of uncertain origin without tera-
toma. The clinical and pathological features were reviewed. Fluorescence in situ hybridiza-
tion (FISH) was performed to study chromosome 12.
RESulTS
Median patient age was 56 years (range: 48-82). Median tumor size was 24 (range: 17.5-34). 
Morphological and immunohistochemical features overlapped. FISH evaluation showed tri-
somy 12 in both teratoma-associated MT: in one, it was present in both teratomatous and 
mucinous components, and in the other limited to part of the mucinous component. No chro-
mosome 12 alterations were found in both metastatic MT or in the MT of uncertain origin.
DISCuSSION
FISH assessment of chromosome 12 alterations in MT may be a useful tool to support ovarian 
origin. This is of particular importance since differentiating primary and secondary MT may 
have different treatment and prognostic implications.
Keywords: mucinous tumor, ovary, appendix, teratoma, chromosome 12
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PERfIl mOlECulAR DE fgfR1 Em CARCINOmAS PlEOmóRfICOS 
DO PulmãO ; fgfR1 mOlECulAR PROfIlE IN PlEOmORPhIC 
CARCINOmAS Of ThE luNg
 
Lina Rodrigues Carvalho(1);Maria Reis Silva(1);Ana Maria Alarcão(1);Diana Reis(1);Ana Filipa Ladeirinha(1);Teresa 

Ferreira(1);Maria João d´Aguiar(1);Vitor Sousa(1)

(1) Instituto de Anatomia Patológica, Faculdade de Medicina , Universidade de Coimbra 

 
O carcinoma pleomórfico é raro e caracterizado por mau prognóstico devido ao comporta-
mento biológico agressivo e a má resposta à quimioterapia. Recentemente, o FGFR1 surgiu 
como um potencial alvo molecular, especialmente em carcinomas epidermoides (CE) do pul-
mão. O perfil molecular de FGFR1 foi estudado em 10 carcinomas pleomórficos, de forma a 
definir a terapêutica dirigida e aumentar a sobrevida.
Um painel básico de imunohistoquímica (IHQ) foi aplicado, incluindo CK7, CK5.6, TTF1 e Vi-
mentina. O perfil molecular de FGFR1 (Polyclonal; ThermoScientific) foi avaliado por IHQ e 
por FISH (FGFR1(8p11)/SE8(D8Z1) (Kreatech).
A mediana da idade dos doentes foi de 74, variando entre 56 e 82 anos, 7 do sexo masculino 
e 3 do sexo feminino. O padrão principal era adenocarcinoma (ADC) em 8 (80%) casos e de 
CE em 2 (20%) casos. Todos demonstraram expressão IHQ intensa (3+). Não se identificaram 
diferenças de expressão entre carcinomas pleomórficos com componente de ADC ou de CE. 
Foram identificados 3 (30%) casos FGFR1 FISH positivos: 2 (100%) com componente de CE e 1 
(12.5%) com componente de ADC.
A sobre expressão proteica foi mais frequentemente identificada em carcinomas pleomórfi-
cos que em ADC e CE (dados não publicados). A amplificação de FGFR1 foi mais frequente nos 
carcinomas pleomórficos com componente epitelial de CE. Não se identificaram correlações 
entre os resultados de IHQ e FISH. A expressão proteica e a amplificação de FGFR1 devem ser 
pesquisadas neste grupo de neoplasias, de forma a selecionar doentes com benefícios com 
terapêutica dirigida, tal como já definido por alguns autores.
Palavras-chave: Carcinoma pleomórfico do pulmão, FGFR1, Imunohistoquímica (IHQ), FISH 
– Fluorescence in situ hybridization
Pleomorphic carcinoma of the lung, FGFR1 , Immunohistochemistry (IHC) , FISH - Fluores-
cence in situ hybridization
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SChISTOSOmIASE hEPáTICA Em TRANSPlANTE hEPáTICO: um CASO 
ClÍNICO / hEPATIC SChISTOSOmIASE IN A TRANSPlANT lIvER PATIENT: 
A CASE REPORT
 
Catarina Araujo(1);António Figueiredo(2);Marina Costa(3);Ana Carvalho(3);Ana Morbay(4);Mário Ferraz-Oliveira(5)

(1) CHLC-HSJ (2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Curry Cabral - Centro Hospitalar de Lisboa Central (3) 

CHLC - H. Curry Cabral (4) CHBPT-CHLC-(Hospital de Curry Cabral) (5) CHLC - Hospital de São José 

 
INTRODuçãO
A schistosomiase hepática é uma causa conhecida de doença hepática crónica (DHC) e hi-
pertensão portal, causada pelo depósito dos ovos de parasitas do género Schistosoma spp 
nas vénulas portais. Rara em Portugal, em regiões endémicas está associada a um aumento 
do risco de DHC terminal, na ausência de tratamento adequado.
CASO ClINICO
Doente de 60 anos, sexo masculino, natural de Viseu, residente em Moçambique desde os 
4 anos. Submetido a transplante hepático por cirrose hepática de causa não esclarecida 
(provável esteatohepatite não alcoólica) com trombose da veia porta e hipertensão portal.
Macroscopicamente o fígado tinha aspeto multinodular. A histologia documentou cirrose 
hepática com múltiplos granulomas contendo ovos de Schistosoma, compatível com Schis-
tossomiase. 
DISCuSSãO
Este caso enfatiza a importância de se identificar causas menos comuns de DHC e evidência 
a importância do papel da anatomia patológica no completo esclarecimento diagnóstico, 
nomeadamente de causas infeciosas como a schistosomiase, para a qual existe tratamento 
específico.
Palavras-chave: Transplante hepático, Schistosomiase
Key words: Liver transplant, Schistosomiasis
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mETAPlASIA DuCTAl Em TIROIDITE lINfOCÍTICA CRóNICA/DuCTAl 
mETAPlASIA IN ChRONIC lYmPhOCYTIC ThYROIDITIS
 
Pedro Daniel Branco Rodrigues(1);Rui Caetano Oliveira(1);Carlos Abrantes(1);Maria João Martins(1);Maria José 

Julião(1);Lígia Prado e Castro(1)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 
INTRODuçãO
Metaplasia ductal (MD) é uma resposta do tecido glandular face à inflamação crónica. É um 
processo frequente em glândulas com função exócrina, estando também descrito na tiroide 
no contexto de tiroidites crónicas, como de tipo Hashimoto.
Objetivos
Descrever um caso de metaplasia ductal exuberante em doente com tiroidite linfocítica 
crónica de tipo de Hashimoto.
mATERIAl E méTODOS
Doente do género masculino, 51 anos, com antecedentes de hipotiroidismo e auto-anticor-
pos positivos para tiroidite auto-imune. A ecografia mostrou aspecto multinodular e o di-
agnóstico citológico foi de suspeito de carcinoma papilar (Bethesda-V), tendo sido proposto 
para tiroidectomia total.
RESulTADO
O estudo macroscópico da tiroide revelou superfície de corte vagamente nodular. Histo-
logicamente, observou-se marcado infiltrado linfoplasmocítico com formação de agrega-
dos, junto aos quais se observaram estruturas ductais, revestidas por células CP-like, com 
lumina vazios desprovidos de colóide.
DISCuSSãO 
Foi proposto o diagnóstico de tiroidite linfocítica crónica de tipo de Hashimoto com trans-
formação nodular e com metaplasia ductal marcada.
A tiroidite de Hashimoto é pouco frequente no género masculino e podem cursar com formas 
exuberantes de metaplasia ductal. Este processo poderá ocorrer por transdiferenciação in-
duzindo uma regressão embriológica e filogenética da tiróide para uma situação homóloga 
às glândulas salivares, reconhecendo-se-lhe uma função exócrina.
É essencial o conhecimento desta entidade, evitando um diagnóstico diferencial mais agres-
sivo, nomeadamente CP multicêntrico, bem como potenciais pitfalls, especialmente em ci-
tologia aspirativa. 
Palavras-chave: Metaplasia ductal, tiroidite linfocítica crónica.
Key-words: Ductal metaplasia, chronic lymphocytic thyroiditis. 
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SOx2 E CDx2 Em ESófAgO DE BARRETT E ADENOCARCINOmA 
DO ESófAgO / SOx2 AND CDx2 IN BARRETT’S OESOPhAguS
AND OESOPhAguS ADENOCARCINOmA
 
Catarina Calle(1);Daniela Pereira(1);Rita Barros(2);Vânia Camilo(2);Leonor David(2);Raquel Almeida(2);Antonio Dias 

Pereira(1);Paula Chaves(1)

(1) IPO Lisboa (2) Ipatimup 

 
PAlAvRAS ChAvE: Esófago de Barrett,Diferenciação,Factores de transcrição,Metaplasia,B
arrett’s Oesophagus,Diferentiation,Transcription Factors.
INTRODuçãO
O esófago de Barrett(EB) resulta da substituição metaplásica do epitélio pavimentoso do 
esófago distal por epitélio colunar. A
necessidade de metaplasia intestinal(MI) para o diagnóstico é controversa. É, porém, con-
sensual que a MI tem potencial de malignidade através
da sequência Metaplasia,Displasia,Carcinoma(Haggitt). Chandrasoma sugeriu que a meta-
plasia do esófago obedecia a uma sequêcia: epitélio Cárdico,Oxíntico-Cárdico e/ou MI, 
sendo esta progressiva intestinalização também defendida por Wright. Neste sentido, aos 
achados morfológicos deverão corresponder alterações na expressão de factores de tran-
scrição, como o SOX2 e o CDX2, moduladores da diferenciação gástrica e intestinal, respec-
tivamente.
OBjECTIvOS
Avaliar a expressão de SOX2 e CDX2 na sequência morfológica de cancerigénese do 
adenocarcinoma(ADC) em EB.
mATERIAl E méTODOS
Foram estudados 10 casos de segmentos colunares sem MI(CLES), 10 casos de EB, 8 casos de 
EB adjacente a adenocarcinoma(EB+ADC) e 8 casos de ADC em EB.
Resultados: Todos os CLES expressam SOX2, apenas um expressa CDX2. Nos casos de EB, há 
expressão de SOX2 e CDX2 em todos os casos, mas a expressão de SOX2 é heterogénea. Nos 
casos EB+ADC, todos expressam SOX2 e CDX2 mas a expressão de CDX2 é heterogénea. Nos 
ADCs há co-expressão dos dois factores de transcrição, exceptuando 1 caso, negativo para 
CDX2.
DISCuSSãO
Estes resultados estão de acordo com a progressiva intestinalização proposta por Chandra-
soma-Wright, demonstra uma alteração do perfil de expressão de factores de transcrição 
moduladores da diferenciação gástrica versus intestinal, e suporta a importância da difer-
enciação gástrica no processo de carcinogénese do ADC em EB.
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CORIOCARCINOmA PRImáRIO DO ESTômAgO – ESTuDO DE um CASO 
E REvISãO DA lITERATuRA / PRImARY gASTRIC ChORIOCARCINOmA – 
A CASE REPORT AND REvIEw Of ThE lITERATuRE
 
Filipa Moreno(1);Vilma Martins(2);Rita Sampaio(1);José Ramón Vizcaíno(3)

(1) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica (2) Centro Hospitalar do Porto (3) Centro Hospitalar 

do Porto - Hospital de Santo António 

 
INTRODuçãO
Coriocarcinoma é uma neoplasia agressiva, usualmente relacionada com o trato genito¬-
urinário. Existem raros casos descritos de coriocarcinoma primário do tracto gastro-
¬intestinal, sendo o estômago a localização mais frequente.
OBjECTIvOS
Descrição de caso anatomo-¬clínico de homem de 66 anos, previamente saudável, que deu 
entrada no serviço de urgência do Centro Hospitalar do Porto por hematemeses. A endosco-
pia digestiva alta demonstrou hemorragia digestiva em relação com volumosa neoplasia 
gástrica, localizada ao cárdia e com extensão à pequena curvatura. O doente foi submetido 
a gastrectomia total e foi realizada a análise anatomo¬patológica da peça operatória.
mATERIAl E méTODOS
A análise macroscópica revelou neoplasia ulcero¬vegetante de aspecto congestivo, com 7cm 
de maior diâmetro. Fragmentos representativos foram processados e incluídos em parafina 
e posteriormente analisados em cortes histológicos corados por hematoxilina-¬eosina.
RESulTADO
À microscopia observou-se extensa neoplasia maligna, constituída por células marcada-
mente pleomórficas, mono e multinucleadas, de citoplasma eosinofílico e núcleos ve-
siculosos com nucléolo evidente, sugerindo uma diferenciação citotrofoblástica e sincici-
otrofoblástica. Foram identificadas múltiplas imagens de invasão vascular e perineural e 
extensas áreas de necrose. Numa pequena extensão (<5%) foi ainda observado componente 
de adenocarcinoma bem diferenciado.O estudo imunohistoquímico revelou imunoreactivi-
dade das células neoplásicas para citoqueratinas e gonadotropina coriónica humana. Não 
tendo sido identificada neoplasia testicular à ecografia, assumiu-se o diagnóstico defini-
tivo de coriocarcinoma gástrico primário.
DISCuSSãO
A patogénese de tumores com diferenciação germinativa no trato gastro¬intestinal não 
está ainda totalmente compreendida. Sabe-se no entanto que são neoplasias particular-
mente agressivas e de mau prognóstico, tendo a maioria dos doentes, como neste caso, fal-
ecido no primeiro ano após o diagnóstico.
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CORIOCARCINOmA PRImáRIO DO ESTômAgO – ESTuDO DE um CASO 
E REvISãO DA lITERATuRA / PRImARY gASTRIC ChORIOCARCINOmA – 
A CASE REPORT AND REvIEw Of ThE lITERATuRE
 
Filipa Moreno(1);Vilma Martins(2);Rita Sampaio(1);José Ramón Vizcaíno(3)

(1) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica (2) Centro Hospitalar do Porto (3) Centro Hospitalar 

do Porto - Hospital de Santo António 

 
Palavras Chave: Coriocarcinoma, Estômago, Gonadotropina Corionica Humana (hCG)
Key words: Choriocarcinoma, Stomach, Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
 
INTRODuçãO
Coriocarcinoma é uma neoplasia agressiva, usualmente relacionada com o trato genito-
¬urinário. Existem raros casos descritos de coriocarcinoma primário do tracto gastro-
¬intestinal, sendo o estômago a localização mais frequente.
OBjECTIvOS
Descrição de caso anatomo¬clínico de homem de 66 anos, previamente saudável, que deu 
entrada no serviço de urgência do Centro Hospitalar do Porto por hematemeses. A endosco-
pia digestiva alta demonstrou hemorragia digestiva em relação com volumosa neoplasia 
gástrica, localizada ao cárdia e com extensão à pequena curvatura. O doente foi submetido 
a gastrectomia total e foi realizada a análise anatomo¬patológica da peça operatória.
mATERIAl E méTODOS
A análise macroscópica revelou neoplasia ulcero-¬vegetante de aspecto congestivo, com 7 
cm de maior diâmetro. Fragmentos representativos foram processados e incluídos em par-
afina e posteriormente analisados em cortes histológicos corados por hematoxilina-¬eosina.
RESulTADO
À microscopia observou-se extensa neoplasia maligna, constituída por células marcada-
mente pleomórficas, mono e multinucleadas, de citoplasma eosinofílico e núcleos ve-
siculosos com nucléolo evidente, sugerindo uma diferenciação citotrofoblástica e sincici-
otrofoblástica. Foram identificadas múltiplas imagens de invasão vascular e perineural e 
extensas áreas de necrose. Numa pequena extensão (<5%) foi ainda observado componente 
de adenocarcinoma bem diferenciado. O estudo imunohistoquímico revelou imunoreactivi-
dade das células neoplásicas para citoqueratinas e gonadotropina coriónica humana. Não 
tendo sido identificada neoplasia testicular à ecografia, assumiu-se o diagnóstico defini-
tivo de coriocarcinoma gástrico primário.
DISCuSSãO
A patogénese de tumores com diferenciação germinativa no trato gastro¬intestinal não 
está ainda totalmente compreendida. Sabe-se no entanto que são neoplasias particular-
mente agressivas e de mau prognóstico, tendo a maioria dos doentes, como neste caso, fal-
ecido no primeiro ano após o diagnóstico.
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hIPERPlASIA NODulAR REgENERATIvA Em ENxERTO hEPáTICO 
PóS-TRANSPlANTE hEPáTICO ORTOTóPICO - RElATO DE um CASO; 
NODulAR REgENERATIvE hYPERPlASIA Of ThE lIvER gRAfT 
fOllOwINg ORThOTOPIC lIvER TRANSPlANTATION - A CASE REPORT
 
Francisca Emanuel Costa(1);José Ramón Vizcaíno(1)

(1) Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António 

 
Palavras-chave: Transplante hepático, hiperplasia nodular regenerativa
Keywords: Liver transplant, nodular regenerative hyperplasia
 
INTRODuçãO
A hiperplasia nodular regenerativa (HNR) caracteriza-se pela transformação difusa do 
parênquima hepático em nódulos regenerativos, geralmente com diâmetro inferior a 3mm, 
com fibrose escassa ou ausente.
OBjECTIvOS
Relato de um caso.
mATERIAl E méTODOS
Relatamos o caso de uma mulher de 50 anos, submetida a transplante hepático ortotópi-
co por cirrose hepática de etiologia alcoólica. No 3º ano pós-transplante, a doente desen-
volveu disfunção do enxerto e trombose das veias supra-hepáticas, tendo sido submetida 
a explante e retransplante.
RESulTADOS
Macroscopicamente, o fígado explantado tinha 1710g e 20x15x10cm, superfície externa 
castanha e lisa e, ao corte, o parênquima hepático apresentava esboço nodular, com nódu-
los até 3cm de diâmetro.
Histologicamente, o parênquima hepático apresentava arquitectura distorcida pela pre-
sença de nódulos constituídos por trabéculas de 2 hepatócitos de espessura, sem atipia, 
pleomorfismo ou mitoses e com presença de pigmento hemossidérico intra-hepatocitário. 
No restante parênquima observavam-se áreas isquémicas, com perda de hepatócitos e 
dilatação sinusoidal. Identificavam-se, ainda, frequentes trombos vasculares preferencial-
mente em veias de médio/grande calibre. O diagnóstico final foi de HNR.
DISCuSSãO
De acordo com a literatura, o desenvolvimento de HNR ocorre em, aproximadamente, 1% de 
todos os transplantes hepáticos e, neste contexto, está sempre associado a alterações do 
fluxo vascular (arterial, venoso portal, hepático ou da cava inferior).
A HNR não está comumente associada a nódulos de grande diâmetro. Porém, a sua ocorrên-
cia está descrita e a sua presença implica o diagnóstico diferencial com outras lesões nodu-
lares hepáticas, nomeadamente, com adenoma hepatocelular/adenomatose e/ou hepato-
carcinoma.
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lIPOSSARCOmA DESDIfERENCIADO COm DIfERENCIAçãO lIPOBláSTICA 
hOmólOgA E DIfERENCIAçãO RABDOmIOSSARCOmATOSA hETERólOgA 
– A PROPóSITO DE um CASO ClÍNICO ; DEDIffERENTIATED lIPOSARCOmA 
wITh hOmOlOgOuS lIPOBlASTIC DIffERENTIATION AND 
hETEROlOgOuS RABDOmIOSARCOmATOuS DIffERENTIATION – A CASE 
REPORT
 
Nuno Coimbra(1);Francisco Duarte Menezes(1);Sonia Carvalho(1);Joana Vieira(2);Manuel Teixeira(2);Mariana Afon-

so(3)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - IPO Porto (Director: Prof. Dr. Rui Henrique) (2) Serviço de Genética, IPO Porto FG, 

EPE (3) Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia do Porto 

 
Palavras-chave: Lipossarcoma desdiferenciado, Diferenciação homóloga/heteróloga, Es-
ófago
Keywords: Dedifferentiated liposarcoma, Homologous/heterologous differentiation, Es-
ophagus
INTRODuçãO
O lipossarcoma desdiferenciado (LD) é uma neoplasia mesenquimatosa maligna que resulta 
da progressão de um tumor lipomatoso atípico/lipossarcoma bem diferenciado. Cerca de 
5-10% podem exibir diferenciação heteróloga. Tradicionalmente, a presença de áreas com 
diferenciação lipogénica era incompatível com este diagnóstico; segundo a mais recente 
classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS-2014), a presença de um componente 
lipogénico, apesar de raro, pode ocorrer nas áreas de alto grau (diferenciação homóloga), 
sendo geralmente do tipo lipossarcoma pleomórfico.
OBjECTIvO
Revisão do conceito de LD, a propósito de um caso clínico.
CASO ClÍNICO
Homem de 73 anos, com quadro de hematemeses associadas a disfagia para sólidos, ano-
rexia e disfonia, com 4 meses de evolução. Imagiologicamente, apresentava uma lesão in-
tra-luminal e pediculada no terço proximal do esófago, com 17,5cm de maior dimensão. A 
lesão foi excisada endoscopicamente, tendo sido efectuado o diagnóstico de lipossarcoma 
desdiferenciado, de alto grau, com diferenciação lipoblástica homóloga (de tipo lipossar-
coma pleomórfico) e diferenciação rabdomiossarcomatosa heteróloga.
DISCuSSãO
A identificação de diferenciação lipoblástica no interior de áreas de alto grau em LD, condu-
ziu à revisão da definição desta entidade e à criação do conceito de diferenciação homóloga. 
Tal como a diferenciação heteróloga, esta não parece estar associada a um comportamento 
biológico distinto. Embora represente um subtipo comum de lipossarcoma, sobretudo no re-
troperitoneu, o LD é extremamente raro no esófago, não estando descritos casos com difer-
enciação homóloga nesta localização.
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lEIOmIOmA gáSTRICO ASSOCIADO A hIPERPlASIA DE CélulAS 
INTERSTICIAIS DE CAjAl; gASTRIC lEIOmYOmA ASSOCIATED wITh 
INTERSTITIAl CEllS Of CAjAl
 
Nuno Coimbra(1);Francisco Duarte Menezes(1);Sonia Carvalho(1);Mariana Afonso(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - IPO Porto (Director: Prof. Dr. Rui Henrique) (2) Serviço de Anatomia Patológica 

do Instituto Português de Oncologia do Porto 

 
Palavras-chave: Leiomioma, GIST, Células Intersticiais de Cajal
Keywords: Leiomyoma, GIST, Interstitial Cells of Cajal
INTRODuçãO
Os leiomiomas do tubo digestivo (TD) podem ser divididos em superficiais (com origem na 
muscular da mucosa) e profundos (com origem na muscular própria). Os leiomiomas pro-
fundos, mais frequentes no estômago e esófago, associam-se geralmente à presença de 
números variáveis (20-50%) de células intersticiais de Cajal (imunorreactivas para DOG1 e 
CD117) no seu interior. Este facto pode conduzir a um diagnóstico erróneo de tumor do es-
troma gastrointestinal (GIST), sobretudo em pequenas biópsias. Estas células estão ausentes 
nos leiomiomas superficiais.
OBjECTIvO
Reconhecimento da hiperplasia de células intersticiais de Cajal (HCIC) em leiomiomas do TD 
e sua implicação no diagnóstico diferencial com GIST.
CASO ClÍNICO
Homem de 45 anos, com queixas de dispepsia, apresentando, imagiologicamente, uma mas-
sa intramural no cárdia com 5cm de maior dimensão, suspeita de GIST. Foi submetido a gas-
trectomia atípica e feito o diagnóstico de leiomioma associado a HCIC.
DISCuSSãO
Os leiomiomas do estômago/esófago estão frequentemente associados a HCIC. Assim, a pre-
sença de células imunorreactivas para DOG1 e/ou CD117 numa lesão mesenquimatosa nesta 
localização, deve ser correlacionada com os aspectos morfológicos e não conduzir obriga-
toriamente a um diagnóstico de GIST, a neoplasia mesenquimatosa mais frequente no TD. 
Este diagnóstico diferencial é crucial para a adequada abordagem terapêutica.
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SEmINOmA CláSSICO COm mARCAçãO POSITIvA A gONADROfINA 
CORIóNICA humANA – RElATO DE CASO (humAN ChORIONIC 
gONADOTROPIN POSITIvE ClASSIC SEmINOmA – CASE REPORT)
 
Pedro Gomes de Sena(1);Maria Helena Oliveira(2);José Luís Passos Coelho(3);Pedro Oliveira(4)
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da Fonseca Hospital da Luz (2) Serviço de Anatomia Patológica - Hospital da Luz / Hospital Beatriz Ângelo (3) Serviço 

de Oncologia Médica - Hospital da Luz / Hospital Beatriz Ângelo (4) Hospital da Luz, Lisboa 

 
INTRODuçãO E OBjECTIvOS
A marcação positiva com gonadotrofina coriónica humana (hCG) nas células sinciciotrofob-
lásticas no seminoma clássico (SC) é conhecida. A imunomarcação positiva e generalizada 
em SC sem células sinciciotrofoblásticas é rara e está pouco descrita. Apresenta-se um caso 
adicional.
mATERIAl E méTODOS
Homem de 26 anos referenciado ao Hospital Beatriz Ângelo com tumor no testículo direito 
com 3 meses de evolução. O exame objectivo revelou um nódulo duro e irregular, confirmado 
na ecografia. O doseamento sérico de hCG foi elevado (22.4 UI/L).
RESulTADOS
Na peça de orquidectomia tratava-se de um tumor de células germinativas misto composto 
por carcinoma embrionário e SC. A componente de seminoma expressou de forma gener-
alizada hCG, inclusivamente nas áreas de neoplasia germinal intratubular (IGCNU), e mar-
cação clássica com PLAP e CD117. Não foram identificadas células sinciciotrofoblásticas. As 
células de carcinoma embrionário expressaram positividade para citoqueratinas, CD30 e 
negatividade para hCG. O valor da hCG normalizou após a cirurgia e quimioterapia.
DISCuSSãO
A expressão imunohistoquímica de hCG no SC é descrita quase exclusivamente em células 
sinciciotrofoblásticas. Neste caso a explicação mais aceitável é de que as células semino-
matosas e de IGCNU produzam uma substância com reactividade para os anticorpos hCG.
Este caso raro mostra o valor da histopatologia clássica no diagnóstico e a necessidade de 
correlação entre os achados clínicos, morfológicos e imunocitoquímicos. Abre ainda novos 
desafios na classificação das neoplasias germinativas testiculares.
Palavras-chave: Gonadotrofina coriónica humana; Seminoma; Testículo; Imunohistoquími-
ca.
Keywords: Human chorionic gonadotropin; Seminoma; Testis; Immunohistochemistry.
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CARCINOmA mETASTáTICO DA mAmA: PODERá A BIóPSIA óSSEA SER 
uSADA PARA AvAlIAR A ExPRESSãO DE RECEPTORES hORmONAIS E 
hER2? ; mETASTATIC BREAST CANCER: CAN BONE BIOPSY BE uSED TO 
EvAluATE hORmONE RECEPTOR AND hER2 STATuS?
 
Nuno Coimbra(1);Diana Montezuma(1);Francisco Duarte Menezes(1);Clara Castro(2);Joana Vieira(3);Paula 

Lopes(1);Renata Vieira(1);Fernanda Silva(1);Noémia Afonso(4);Carla Bartosch(5);Conceição Leal(6);Mariana Afonso(7)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - IPO Porto (Director: Prof. Dr. Rui Henrique) (2) IPO Porto - Serviço de Epidemio-

logia (3) Serviço de Genética, IPO Porto FG, EPE (4) IPO Porto - Serviço Oncologia Médica (5) Centro Hospitalar de 

São João (6) Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto) (7) Serviço de 

Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia do Porto 

 
Palavras-Chave: Mama, Metástases, Descalcificação
Keywords: Breast, Metastasis, Decalcification
INTRODuçãO
A avaliação da expressão de receptores hormonais (RH) e HER2 é determinante para o 
tratamento e prognóstico dos carcinomas da mama, bem como a sua reavaliação nas me-
tástases, dada a possível discordância relativamente aos tumores primários (TP). Apesar do 
osso ser o local mais frequente de metastização, a maioria dos estudos baseia-se na aval-
iação destes biomarcadores em metástases viscerais, dado que a descalcificação tem sido 
associada a imunorreactividade diminuída/ausente.
OBjECTIvO
Avaliar o impacto da descalcificação na expressão de RH/HER2 em metástases ósseas (MO).
mATERIAl/méTODOS
Avaliação da expressão de RH/HER2 em 148 casos de MO, bem como em 2 grupos controlo: 
120 casos de metástases viscerais e 34 tumores primários submetidos a descalcificação.
RESulTADOS/DISCuSSãO
A taxa de discordância global relativamente aos TP na expressão de RH/HER2 foi sobre-
ponível nas MO e viscerais (respectivamente 43,9% e 38,3%). Observou-se mudança signifi-
cativa na expressão dos RH nas MO (conversão negativa e diminuição da intensidade) rela-
tivamente aos primários, mas não entre as MO e viscerais. Não se observaram diferenças 
significativas na expressão de HER2. As amostras descalcificadas evidenciaram apenas 
redução da intensidade de expressão de RH. A ausência da expressão de receptor de pro-
gesterona nos TP ou a sua conversão negativa associaram-se a redução significativa da 
sobrevida.Apesar de tradicionalmente considerado inadequado para a avaliação de RH/
HER2, o osso é frequentemente o primeiro/único local de metastização. Os nossos resulta-
dos mostram que esta avaliação é exequível em MO, permitindo, assim, uma reavaliação da 
abordagem terapêutica.
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DOENçA INflAmATóRIA INTESTINAl: DIAgNóSTICO Em BIóPSIAS - 
INflAmmATORY BOwEl DISEASE: BIOPSIES DIAgNOSIS
 
José Palla Garcia(1);Rita Sampaio(1);Arnaud Cruz Paula(2);Carlos Peixoto(2)

(1) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica (2) Hospital Santo António 

 
INTRODuçãO
A avaliação precisa de biópsias colo-rectais (BCR) de indivíduos com doença inflamatória 
intestinal (DII) é importante para o diagnóstico e subclassificação, para posterior orien-
tação terapêutica.
OBjECTIvOS
Identificar os diversos aspectos morfológicos associados à DII, aferindo da sua associação 
com a Colite Ulcerosa (CU) e Doença de Crohn (DC), em BCR iniciais de indivíduos não sujeitos 
a terapêutica prévia.
mATERIAl E méTODOS
Foram revistas 36 BCR de DII, 18 CU/18 DC. Os achados morfológicos avaliados foram: al-
terações arquitecturais da mucosa (superfície irregular/vilosa e distorção das criptas); al-
terações epiteliais; alterações inflamatórias (hipercelularidade superficial, granulomas, 
células gigantes multinucleadas, neutrófilos na LP, abcessos crípticos, criptite, erosões su-
perficiais); e extensão focal/difusa dos achados.
RESulTADOS
A distorção das criptas foi um achado em 18 (100%) na CU e na DC. As alterações epiteliais, 
depleção de células caliciformes e metaplasia de células de Paneth estavam presentes em 
17(94%)/16(89%) e 3(17%)/1(6%) na DC/CU respectivamente. As alterações inflamatórias rel-
evantes foram: agregados linfóides em 9(50%)/12(67%) na DC/CU; granulomas em 6(33%)/
ausência na DC/CU; abcessos crípticos em 1(6%)/9(50%) na DC/CU. Os achados foram focais 
em 6(33%) na DC e difusos em 18(100%) na CU. A análise estatística com valores de p foi re-
alizada com o teste de Qui-quadrado considerando-se estatisticamente significativo com 
um p<0,05.
DISCuSSãO
Com base apenas nas biópsias colo-rectais é difícil ou mesmo impossível distinguir lesões 
de CU/DC. Contudo, existem achados morfológicos com valor preditivo, como a presença 
de granulomas na DC (p<0,007), de abcessos crípticos na CU (p<0,003) e a extensão focal dos 
achados na DC (p<0,007).
Palavras Chave:
Doença Inflamatória Intestinal - Inflammatory bowel disease
Colite Ulcerosa - Ulcerative Colitis
Doença de Crohn - Crohn Disease
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mETáSTASE PulmONAR DE CORIOCARCINOmA APóS TRANSPlANTE 
RENAl luNg mETASTASIS Of ChORIOCARCINOmA AfTER RENAl 
TRANSPlANT
 
Rita Sampaio(1);José Palla Garcia(1);Filipa Moreno(1);Guilherme Rocha(2);La Salete Martins(2);Carlos Peixoto(1)

(1) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica (2) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Nefro-

logia 

 
INTRODuçãO
A incidência de transmissão de neoplasias malignas após transplante de órgãos sólidos 
está estimada em 0,02% e 0,2 %. Apesar das recomendações internacionais, há órgãos 
provenientes de dadores (cadáveres/vivos) com neoplasias malignas numa fase evolutiva, 
que são acidentalmente transplantados. A transmissão de coriocarcinomas nestas con-
dições é rara e está associada a elevada taxa de mortalidade. Até à data foram publicados 
13 casos de metástases de coriocarcinoma em receptores de órgãos sólidos.
OBjECTIvO
Relatar um caso raro de metástases pulmonares de coriocarcinoma em doente transplan-
tado renal.
mATERIAl/méTODOS
Mulher de 30 anos, com insuficiência renal crónica por nefropatia diabética, submetida a 
transplante renal (dador:sexo feminino, 42 anos, causa da morte, hemorragia cerebral). Aos 
7 meses pós-transplante, por queixas de astenia e febre foi realizada radiografia torácica 
que mostrou múltiplos nódulos pulmonares hipotransparentes, em “largada de balões”. Uma 
das lesões foi biopsada.
RESulTADOS
Microscopicamente, era uma neoplasia de padrão epitelióide, com acentuado pleomorfis-
mo (imunorreactiva para AE1/AE3, CK7, EMA), com formas multinucleadas (imunorreactivas 
para beta-HCG), múltiplas mitoses e focos de necrose.
O outro rim, do mesmo dador foi transplantado em Coimbra  (receptor do sexo masculino, 
13 anos), para onde foi comunicada a situação. Após investigação, descobriram-se nódulos 
hepáticos e pulmonares nesse receptor. A primeira receptora faleceu nessa altura vítima de 
hemorragia pulmonar, o segundo receptor está vivo (follow-up de 7 anos), após terapêutica 
adequada.
DISCuSSãO
Na categorização do risco de neoplasias malignas sugerida pelo “Disease Transmission Ad-
visory Committee”-2011, o coriocarcinoma é considerado alto risco de transmissão e uma 
contraindicação absoluta para “dadores vivos” com esse antecedente.
Palavras-Chave: Coriocarcinoma,transplante,metástases.
Key-words: Choriocarcinoma,transplant,metastasis.
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mIOCARDITE EOSINOfÍlICA E SÍNDROmE DE wIDAl - CASO ClÍNICO / 
EOSINOPhIlIC mYOCARDITIS AND wIDAl SYNDROmE - A CASE REPORT
 
Rita Luis(1);António T. Alves(1);Ana Palha(1)

(1) Serviço Anatomia Patológica, Hospital Santa Maria - CHLN, EPE 

 
INTRODuçãO
A miocardite eosinofílica constitui uma complicação de hipereosinofilia, com apresentação 
clínica de assintomática a fulminante. A miocardite de hipersensibilidade – um tipo de mi-
ocardite eosinofílica – caracteriza-se por vasculite, com necrose de miócitos, trombose e 
evolução para fibrose, traduzida em cardiomiopatia restritiva.
OBjECTIvOS
Apresentar um caso de jovem adulto com síndrome de Widal e quadro de miocardite eo-
sinofílica, diagnosticado em autópsia.
mATERIAl E méTODOS
Caso de doente do sexo masculino de 35 anos de idade, com diagnóstico de síndrome de 
Widal (polipose nasal, intolerância a aspirina e asma severa), submetido a dessensibilização 
a aspirina em ambulatório. Após cerca de 1h30 da administração de 50 mg deste fárma-
co verificou-se instalação de quadro de náuseas e vómitos, com posterior evolução para 
bradicardia acompanhada de traçado ecográfico com supradesnivelamento do segmento 
ST, refractário a terapêutica corticóide e aminérgica; progressão para paragem cardiorres-
piratória.
RESulTADOS E DISCuSSãO
Em estudo necrópsico confirmou-se o diagnóstico de asma, compreendido na síndrome de 
Widal, identificou-se extensa fibrose da parede ventricular esquerda, compatível com cardi-
omiopatia restritiva, e observou-se infiltração multiorgânica por eosinófilos, mais acentua-
da nas artérias epicárdicas de pequeno e médio calibre,  miocárdio do ventrículo esquerdo, 
esófago, fígado, laringe, árvore traqueobrônquica e alvéolos. Verificou-se ainda edema da 
laringe e estase generalizada com moderado derrame pleural bilateral. Os achados sugerem 
tratar-se de um quadro de miocardite eosinofílica em estadio fibrótico, com apresentação 
fulminante, decorrente de reacção alérgica sistémica. Embora se desconheçam casos de so-
breposição de miocardite e síndrome de Widal, as lesões observadas parecem enquadrar-se 
no contexto da hipersensibilidade a aspirina previamente caracterizada neste doente.
Palavras-chave: Miocardite eosinofílica; Síndrome de Widal; Aspirina.
Keywords: Eosinophilic myocarditis; Widal syndrome; Aspirin.
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CARCINOmA hEPATOCElulAR DIfuSO – O TumOR “INvISÍvEl”/DIffuSE 
hEPATOCEllulAR CARCINOmA – ThE “hOllOw” TumOuR 
 
Rui Caetano Oliveira(1);João Fraga(1);Maria Augusta Cipriano(1);Lígia Prado e Castro(1)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 
INTRODuçãO
O carcinoma hepatocelular (CHC) difuso é uma variante rara caracterizada por múltiplos 
nódulos tumorais similares a nódulos cirróticos, dispersos por todo o fígado. Este subtipo 
pode ser imperceptível em exames imagiológicos, sendo por isso um achado inesperado na 
análise anatomopatológica do fígado explantado.
OBjETIvO
Descrever um caso clínico de CHC difuso em doente transplantado hepático.
Material e Métodos: Homem de 59 anos, submetido a transplante hepático por cirrose al-
coólica, sem descrição imagiológica de lesões nodulares/tumorais.
RESulTADOS
Fígado com 1800g de superfície capsular nodular, em secção revelando cirrose micronod-
ular, com múltiplos nódulos amarelos difusos e amolecidos, com 18cm de maior eixo, que 
atingem a margem de ressecção e com invasão macrovascular em ramos principais da veia 
porta. Estes nódulos histologicamente correspondem a CHC pouco diferenciado, frequente-
mente com necrose central, ocasionalmente separados por nódulos cirróticos, com múltip-
las imagens de embolização vascular e infiltração perineural. O tumor invade o peritoneu 
diafragmático bem como a vesícula biliar, aqui sob a forma de embolias intraparietais.
CONCluSãO
O CHC difuso poderá ser imperceptível em exames de imagem, sendo a avaliação anato-
mopatológica fundamental para a sua descoberta e caracterização. A correlação de carac-
terísticas imagiológicas e patológicas poderá ser crucial no diagnóstico precoce deste sub-
tipo de CHC.
Palavras chave: Carcinoma hepatocelular difuso, cirrose
Key words: Diffuse hepatocellular carcinoma, cirrhosis 
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mICROCARCINOmA PAPIlAR DA TIROIDEIA - ACERCA DE um CASO 
E REvISãO DA CASuÍSTICA DO ChBm, EPE
 
Carlos Montenegro(1);Inês Guerreiro(2);Ligia Santos(2);José Neves(2);José Vílchez(1)

(1) Serviço Anatomia Patológica - CHBM,HNSR (2) Serviço Cirurgia Geral - CHBM, HNSR 

 
INTRODuçãO
O microcarcinoma papilar da glândula tiroideia é definido pela OMS como aquele encon-
trado incidentalmente em peças cirúrgicas e que mede menos de 1 cm.
Informação clínica: doente do sexo feminino, com 57 anos de idade, submetida a punção 
aspirativa ecoguiada da tiroide com resultado citopatológico suspeito para neoplasia (Cat-
egoria IV de Bethesda). Após tiroidectomia foi diagnosticado um microcarcinoma papilar 
com padrões clássico e folicular, parcialmente capsulado, com 7 mm de maior eixo (pT1a).
mATERIAl E méTODOS
Análise retrospectiva de 177 pacientes submetidos a cirurgia com diagnóstico pré-cirúrgico 
de patologia tiroideia benigna, num período de 5 anos (01/01/2010 – 31/12/2014).
Resultados: a incidência do microcarcinoma papilar na nossa amostra foi de 4,5% (8 de 177 
pacientes). A cirurgia mais realizada foi a tiroidectomia total (77%), sendo a patologia be-
nigna mais frequente o bócio multinodular (92,6%), seguido da tiroidite de Hashimoto (5,1%) 
e doença de Graves (2,3%). Todos os casos de microcarcinoma papilar foram encontrados 
em peças de bócio multinodular (4,9%). 75% dos microcarcinomas correspondiam à variante 
clássica (6 de 8 microcarcinomas), e 25% à variante folicular. A dimensão média foi de 4,4 
mm, com um rango entre 0,5 e 10 mm. Todos os microcarcinomas foram diagnosticados em 
paciente do sexo feminino, com uma idade média de 65,4 anos (rango 48-82 anos).
DISCuSSãO
O microcarcinoma papilar continua a ser uma entidade cujo diagnóstico é predominante-
mente histopatológico e incidental, sendo importante dar maior atenção ao diagnóstico 
pré-operatório (ultrasonografia, biópsia), para poder garantir ao doente o melhor trata-
mento possível.
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CARCINOmA ADRENOCORTICAl: ESTuDO ClINICO-PATOlógICO 
E ImuNOhISTOquÍmICO DE 10 CASOS ; ADRENOCORTICAl CARCINOmA: 
ClINICOPAThOlOgICAl AND ImmuNOhISTOChEmICAl STuDY 
Of 10 CASES
 
João Correia Pinto(1);Teresina Amaro(1);Mrinalini Honavar(1)

(1) ULS Matosinhos - H. Pedro Hispano 

 
INTRODuçãO
O carcinoma adrenocortical (CA) é um tumor raro e agressivo.
OBjECTIvOS
Foram revistas as características clinico-patológicas de dez casos de CA e avaliada a ex-
pressão imunohistoquímica de Ki67, p53, beta-catenina, caderina-E, HER2, receptores de 
estrogénio (RE), progesterona (RP) e androgénio (RA).
méTODOS
Processos clínicos e exames anatomo-patológicos de dez doentes com CA, usando critérios 
histopatológicos de Weiss (original e modificado).
RESulTADOS
Dez doentes (5 homens, 5 mulheres) com média de idade de 50,6 anos (34-81). As neoplasias 
foram estadiadas pelo sistema TNM: Estadio II– 1 caso, vivo sem doença (VSD) aos 90 meses; 
Estadio III– 6 casos: dois óbitos, dois vivos com doença (VCD) e dois VSD; Estadio IV– 3 casos: 
um óbito por complicações cirúrgicas em tumor irressecável e dois óbitos pela doença após 
3 e 13 meses. O tempo médio de seguimento foi de 31,7 meses (3-102). Expressão nuclear de 
beta-catenina foi observada em quatro casos: três óbitos (aos 3, 13 e 15 meses) e um caso 
com recorrência local aos 7 meses, actualmente VCD aos 12 meses. Foi observada expressão 
de RP em todos os tumores. Não foi observada imunorreactividade para Caderina-E, HER2, 
RE ou RA. Expressão nuclear de p53 foi observada em 6 casos, incluindo uma metástase. O 
índice de proliferação médio (Ki67) foi de 25% (5-60%).
CONCluSõES
CA é frequentemente diagnosticado num estadio avançado. Ki67 e p53 não se associaram 
a recorrência ou metastização nesta série. A expressão nuclear de beta-catenina foi obser-
vada em casos com pior comportamento clínico e parece ser um importante factor prog-
nóstico.
Palavras-chave:
Carcinoma adrenocortical, imunohistoquímica, beta-catenina; adrenocortical carcinoma, 
immunohistochemistry, beta-catenin
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DEDIffERENTIATED SOlITARY fIBROuS TumOuR Of ThE lIvER: 
CASE REPORT AND REvIEw Of lITERATuRE
 
Tiago Maia(1);Elisabete Rios(1);Joanne Lopes(1);José Manuel Lopes(1)

(1) Centro Hospitalar São João 

 
INTRODuCTION
Solitary fibrous tumour (SFT) of the liver is a rare mesenchymal neoplasm with so far 59 
cases reported. There are few liver SFT reported as displaying dedifferentiation, some with 
aggressive behaviour.
CASE REPORT
A 68-year-old woman previously diagnosed with breast carcinoma (2012) disclosed a he-
patic nodule (15cm largest dimension) in routine follow-up CT scan. Fine needle aspiration 
was inconclusive and a right hepatectomy was performed. The histologic exam revealed a 
well-circumscribed monotonous spindle cell tumor with hemangiopericytic-like features, 
low mitotic index-MI (1/10HPF), without necrosis; focally the tumor comprised pleomorphic 
atypical cells, with higher mitotic index (26/10 HPF); surgical margins were negative. Ex-
pression of CD34, Bcl2, and STAT6 was strong and diffuse in most of the tumour, but weak 
and focal in the pleomorphic atypical tumour cell component; tumour cells did not express 
cytokeratins, ER, PR, c-Kit, DOG1, S100, desmin and actin. Diagnosis: Liver SFT with dediffer-
entiation features. The patient remains asymptomatic, without evidence of tumour recur-
rence or metastasis (from breast carcinoma or liver SFT) 2-years after hepatectomy (2015).  
COmmENT
We present this case because liver SFT is rare; also, because a detailed pathological study is 
important to detect tumour features (e.g, >10cm, infiltrative growth, cell pleomorphism, MI 
>4/10 HPF, necrosis and dedifferentiation) of worse prognosis. Indeed, so far, 6 cases with 
dedifferentiation features, 4 of which with aggressive behaviour (local or distant recur-
rence) were reported. Despite our patient did not display early recurrences, close follow-up 
should be recommended in liver SFT with aggressive features, namely dedifferentiation.
Keywords: liver, solitary fibrous tumour, dedifferentiation, STAT6
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SOD2 AND SOD3 gENE POlYmORPhISmS ARE RISK fACTORS fOR COlO-
RECTAl CANCER / POlImORfISmOS DOS gENES SOD2 E SOD3 SãO fA-
TORES DE RISCO PARA O CANCRO COlORECTAl
 
Sandra Balseiro(1);Patrícia Jegundo(2);Raquel Pandeirada(2);José Pedro Mendes(2);Maria Silva(2);Lina Carvalho(2)

(1) instituto de anatomia patologica - coimbra (2) Instituto de Anatomia Patológica, Faculdade de Medicina , Uni-

versidade de Coimbra 

 
INTRuDuCTION
Reactive oxygen species (ROS) are consequence of aerobic respiration. Oxidative stress in-
duces high levels of ROS that damage DNA. Superoxide dismutases (SOD) are a group of 
enzymes responsible for ROS detoxification. SOD2 and SOD3 polymorphisms are associat-
ed with ROS levels and may influence colorectal carcinoma (CRC) development. This study 
aimed to evaluate the association between common polymorphisms of SOD2 and SOD3 
genes and CRC.
mATERIAl AND mEThODS
FFPE non-tumoral colonic mucosa of 100 CRC biopsies was compared with blood samples 
of 100 healthy controls as a case-control study. SOD2 V16A and SOD3 H63R polymorphisms 
were genotyped by PCR-SSP, through commercially available kits.
RESulTS
Our results showed that SOD2 16A (58% vs 40%, P<0.01; OR=2.1; 95% CI 1.2 to 3.6) and SOD3 
63R (60% vs 43%, P<0.05; OR=2.0; 95% CI 1.1 to 3.5) mutated alleles were prevalent among 
CRC cases while the normal alleles where prevalent among control group.
DISCuSSION
SOD2 and SOD3 mutated forms were related with enzymatic activity decrease which corre-
lates with ROS levels increase and consequently CRC higher risk. Our results corroborate the 
potential role of oxidative stress in CRC development and provide insight into the potential 
pathogenesis of SOD2 and SOD3 common polymorphisms in CRC predisposal.
Key words: SOD2; SOD3; Polimorphisms; Colorectal Cancer
Palavras Chave: SOD2; SOD3; Polimorfismos; Cancro Colorectal
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APOE POlYmORPhISmS AS RISK fACTORS fOR COlORECTAl CANCER / 
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INTRODuCTION
Apolipoprotein E (APOE) gene variants influence the enterohepatic metabolism of choles-
terol and bile acids. Some APOE polymorphisms have been associated with the decrease 
of cholesterol absorption in colon and with the increase of excretion secondary bile acids. 
These factors revealed to have an important role in colorectal cancer (CRC) development. 
This study aimed to investigate the association between APOE common isoforms and CRC.
mATERIAl AND mEThODS
FFPE non-tumoral colonic mucosa of 100 CRC biopsies was compared with blood samples 
of 100 healthy controls as a case-control study. APOE polymorphisms (E2/E3/E4) were geno-
typed by PCR-SSP, through commercially available kits.
RESulTS
APOE E2E2 isoform was associated with CRC prevalence (10% vs 0%; P<0.001), while the re-
maining isoforms were correlated with CRC absence. In contrast, APOE E4E4 genotype were 
only present in control subjects (0% vs 8%; P<0.005).
DISCuSSION
These findings provided insight into the potential role APOE polymorphisms as risk factor for 
CRC whose dysregulation is associated with higher levels of secondary bile acids production 
which correlates with increased risk for CRC. Moreover, E4 form of APOE could, somehow, 
inhibit these pathways being a CRC protective factor. These results suggest that APOE E2 
and E4 genotypes can influence CRC risk.
Keywords: APOE; Isoforms; Polymorphisms; Colorectal cancer.
Palavras Chave: APOE; Isoformas; Polimorfismos; Cancro colorectal.
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INTRODuCTION
Genetic changes in MTHFR gene are associated with folate metabolism deregulation. This 
metabolism influences the synthesis of purines, the hypometylation of the global DNA and 
hypermethylation of tumor suppressor genes, which can be associated with colorectal can-
cer (CRC) risk. The aim of the study was to explore the association between common poly-
morphisms MTHFR (C677T and A1298C) and CRC prevalence.
mATERIAl AND mEThODS
FFPE non-tumoral colonic mucosa of 100 CRC biopsies was compared with blood samples 
of 100 healthy controls as a case-control study. MTHFR common polymorphisms (C677T and 
A1298C) were genotyped by PCR-SSP, through commercially available kits.
RESulTS
MTHFR 677TT (40% vs 21%; P<0.005; OR=2.5; 95% CI 1.3 to 4.7) and MTHFR 1298CC (42% vs 
22%; P<0.005; OR=2.6; 95% CI 1.4 to 4.8) mutated genotype were linked to CRC prevalence, 
while the remaining genotypes were associated with CRC absence.
DISCuSSION
Mutated genotypes have been associated to low activity of the enzyme, consequently de-
creasing the efficiency of folate metabolism. Deregulation of MTHFR gene seems to be as-
sociated with a decrease of MTHFR enzyme activity that leads folate downregulation and 
therefore to CRC predisposal. These findings provided insight into the potential pathogen-
esis of MTHFR common polymorphisms in CRC predisposal and prognostic. 
Keywords: MTHFR; Folate; Polymorphisms; Colorectal Cancer.
Palavras Chave:  MTHFR; Folato; Polimorfismos; Cancro Colorectal.
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INTRODuCTION
Perinatal pathology is invaluable in any institution that has a maternal-fetal medicine unit. 
When performed by an experienced trained perinatal pathologist, the pathological exami-
nation provides comprehensive and valuable information for clinicians and families. Stud-
ies characterizing the Portuguese practice in perinatal pathology are still scarce.
AIm
Characterize the perinatal pathology experience of a Portuguese tertiary referral centre.
mEThODS
Retrospective descriptive study of perinatal pathology examinations performed at Centro 
Hospitalar S. João (CHSJ) between January 2005 and December 2014. Pathology reports 
were identified using a query of CHSJ Pathology Department database. Classification was 
reviewed.
RESulTS
Overall, 11255 perinatal pathology examinations were performed, including early prod-
ucts of conception (n=3468, 30.8%), placentas (n=5842, 51.9%), autopsies (n=1051, 9.3%) and 
pregnancy associated hysterectomy specimens (n=15, 0.1%). The average proportion of pla-
centas from the viable fetal period sent for pathological examination was 18.9% (range: 
14.4-23.3%). Autopsies encompassed spontaneous abortions (n=391, 37.2%), therapeutic ter-
minations (n=414, 39.4%), stillbirths (n= 103, 9.8%), neonatal deaths (n=92, 8.8%) and post-
neonatal deaths (n=35, 3.3%). There was an average of 105 autopsies per year (range: 88-
126).  The average autopsy rate was 91.7% (range: 81.8-100%) for perinatal deaths, and 64.7% 
(range: 43-84.2%) for neonatal and postneonatal deaths.
DISCuSSION
The workload and diversity of perinatal pathology of CHSJ is comparable to other European 
reference centers. The proportion of placentas examined is similar to other studies. Autopsy 
rates were high and reflect the interest and excellent interplay between neonatologists, ob-
stetricians and pathologists. The continuous demand for quality assurance highlights the 
importance of increasing the number of adequately trained perinatal pathologists. 
Keywords: autopsy, placenta, pathologic examination, perinatal pathology 
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INTRODuçãO
“Spina ventosa” (dactilite tuberculosa) é uma entidade rara, facilmente confundida com 
outras patologias, sendo o seu diagnóstico frequentemente tardio. Envolve metacarpos, 
metatarsos e falanges, de forma isolada ou no contexto de tuberculose disseminada. Cerca 
de 85% dos casos ocorrem em idades inferiores a 6 anos, sendo excepcional a sua ocorrência 
em adultos.
Palavras-chave: Tuberculose; Dactilite; spina ventosa
Key-words: Tuberculosis; Dactylitis; spina ventosa
Objectivos: Apresentação de um caso de dactilite tuberculosa como primeira manifestação 
de tuberculose disseminada.
mATERIAl E méTODOS
Homem, 74 anos, com insuficiência renal crónica (hemodiálise), Diabetes Mellitus tipo II e 
fibrilhação auricular, com tumefacção dolorosa e sinais inflamatórios na 2ª falange do 3º 
dedo da mão esquerda, com um mês de evolução, subfebril, emagrecido, sem melhoria após 
terapêutica antibiótica de largo espectro. Imagiologicamente (RX e TAC) identifica-se lesão 
lítica justa-articular, proximal. Na biópsia observaram-se granulomas com bacilos álcool-
ácido resistentes (BAAR) positivos para coloração de Ziehl-Neelsen. A expectoração e o teci-
do ósseo (exame directo e cultura) foram positivos para BAAR.
RESulTADOS E CONCluSõES
Após terapéutica anti-bacilar observou-se cura total da lesão e resolução dos sintomas. 
Perante uma tumefacção dolorosa localizada nos ossos das mãos e pés deve suspeitar-se 
de tuberculose.
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INTRODuçãO
A amiloidose compreende um grupo de doenças causadas pelo depósito localizado ou sis-
témico de proteínas insolúveis nos órgãos e tecidos; estão descritas várias formas: Primária 
ou idiopática, secundária (a infecções, inflamações crónicas, doenças linfoproliferativas e 
outras), hereditária (polineuropatia amiloidótica familiar e outras) e a sistémica senil. Os 
amiloidomas – linfadenopatias formando grandes massas tumorais – são uma forma rara 
de apresentação.
Palavras-chaves: Amiloidose; Amiloidoma; Gânglios linfáticos
Key-words: Amyloidosis; Amyloidoma; Lymph nodes
OBjECTIvOS
Apresentação de um caso de amiloidose ganglionar.
mATERIAl E méTODOS
Homem, 73 anos, antecedentes de hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, doen-
ça renal crónica, doença cardíaca isquémica, Diabetes Mellitus tipo II e obesidade mórbida, 
com tumefacções mamárias indolores com 6 meses de evolução. A ecografia mamária rev-
elou tumores axilares bilaterais (3,6cm) correspondentes histologicamente a gânglios lin-
fáticos com substituição do parênquima por uma substância hialina, eosinofílica, amorfa e 
acelular com características de amilóide (vermelho Congo positivo e birrefringência ”verde 
maça” à luz polarizada); observaram-se ainda numerosos cristais hialinos que marcavam 
com cadeias leve lambda.
RESulTADOS E CONCluSõES
O doente faleceu 4 dias após início da terapêutica, não se tendo esclarecido a causa do ami-
loidoma. A amiloidose ganglionar é rara e deve ser incluída nos diagnósticos diferenciais 
das linfadenopatias proteináceas.
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