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(1) Hospital da Luz
(2) Hospital da Luz - Lisboa

CO CIT40  BIÓPSIA ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DE NÓDULOS TIROIDEUS: ESTUDO 
RETROSPECTIVO DE QUATRO ANOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE BETHESDA 
PARA RELATAR CITOPATOLOGIA DA TIRÓIDE COM CORRELAÇÃO CITO-HISTOLÓGICA
Margarida Caldas(1);Clara Castro(2);Cláudia Lobo(1);Luís Leça(3);Paula Monteiro(3)
(1) Serviço de Anatomia Patológica - Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE
(2) Instituto Português de Oncologia - Porto
(3) IPO Porto - Anatomia Patológica

CO CIT57  RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO: ESTUDO PRELIMINAR 
COMPARANDO CITOLOGIA E TESTE MOLECULAR DE HPV 
Sónia Carvalho(1);Luís Leça(1);Hugo Sousa(2);Luís Antunes(3);Inês Baldaque(2);Rui 
Henrique(1);Paula Monteiro(1)
(1) IPO Porto - Anatomia Patológica
(2) IPO Porto - Virologia
(3) IPO Porto - Epidemiologia

COMUNICAÇÕES ORAIS HISTOLOGIA POSTERS CITOLOGIA

CO HIST25  O IMPACTO DA MICROSCOPIA ELECTRÓNICA NA BIÓPSIA RENAL / THE 
VALUE OF ELECTRON MICROSCOPY IN KIDNEY BIOPSY
Rita Cidade Moura Theias Manso(1);Samuel Aparício(2);Patrícia Carrilho(2);Ana Isabel 
Silva(2)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Hosp. Prof. Doutor Fernando Fonseca

CO HIST33  PESOS PLACENTARES – A NECESSIDADE DE TABELAS DEMOGRÁFICAS 
APROPRIADAS; PLACENTAL WEIGHTS – THE NEED FOR AN APPROPRIATE 
DEMOGRAPHIC TABLE
Rui Caetano Oliveira(1);Rui Almeida(1);Catarina Cerdeira(2);Raquel Pina(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra

CO HIST61  "LIMB BODY WALL COMPLEX”: DEFINIÇÃO E DISCUSSÃO DA 
ETIOPATOGENIA. UM ESTUDO TRI-CÊNTRICO DE 9 ANOS. LIMB BODY WALL COMPLEX: 
DEFINITION AND DISCUSSION OF ETIOPATHOGENESIS. A 9-YEAR TRICENTER STUDY
Ana Costa Braga(1);Lucília Monteiro(2);Paula Borralho Nunes(1);Marco 
Ferreira(1);Sophie Collardeau-Frachon(3)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
(3) Institut de Pathologie EST, Centre Hospitalier et Universitaire de Lyon - Hôpital Femme-Mère-Enfant

CO HIST73  RECLASSIFICAÇÃO DE UMA SÉRIE DE 153 TUMORES NEUROENDÓCRINOS 
DO TRACTO GASTROINTESTINAL / RECLASSIFICATION OF A SERIES OF 153 
NEUROENDOCRINE TUMORS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
Daniel Gomes Pinto(1);Ricardo Fonseca(2);Paula Chaves(2)
(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) IPOLFG - Lisboa

CO HIST74  NEOPLASIAS MUCINOSAS DO APÊNDICE ILEOCECAL: CARACTERÍSTICAS 
SOBREPONÍVEIS EM LESÕES COM PROGNÓSTICO DISTINTO; APPENDICAL MUCINOUS 
NEOPLASMS: OVERLAPING CHARACTERISTICS OF LESIONS WITH DISTINCT 
PROGNOSIS
Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Mrinalini Honavar(1)
(1) ULS Matosinhos 

CO HIST81  METÁSTASES CEREBRAIS E ÓSSEAS – 17 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM 
LABORATÓRIO DE NEUROPATOLOGIA; BRAIN AND BONE METASTASIS - A 17 YEARS 
OF EXPERIENCE FROM A NEUROPATHOLOGY LABORATORY
Rui Caetano Oliveira(1);Bruno Fernandes(2);Helder Moreira(2);Pedro Rodrigues(2);Rui 
Almeida(2);Olinda Rebelo(2);Hermínio Tão(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC

CO HIST82  VESÍCULA BILIAR: DIVERSOS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS; 
GALLBLADDER: SEVERAL HISTOPATHOLOGIC FINDINGS
Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Gonçalo Bezerra(1);Mrinalini Honavar(1)
(1) ULS Matosinhos

CO HIST83  ACUIDADE DA AMOSTRAGEM UTERINA PRÉ-CIRÚRGICA PARA O 
DIAGNÓSTICO DE CARCINOSSARCOMA DO ENDOMÉTRIO: CONCORDÂNCIA ENTRE 
OS ACHADOS HISTOLÓGICOS INICIAIS E DEFINITIVOS; ACCURACY OF PRE-SURGICAL 
UTERINE SAMPLING FOR THE DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL CARCINOSARCOMA: 
AGREEMENT BETWEEN INITIAL AND FINAL HISTOLOGIC FINDINGS
Sara Petronilho(1);Ana Luís(1);João Lobo(1);Mónica Pires(2);Carla Bartosch(1)
(1) IPO Porto
(2)  IPO do Porto

POSTERS CITOLOGIA

PO CIT32  CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL DIAGNOSTICADO POR “CELL BLOCK” 
– APRESENTAÇÃO DE UM CASO. “CELL BLOCK” DIAGNOSIS IN MERKEL CELL 
CARCINOMA – CASE REPORT
Maria Beatriz Pimentão(1);Ana Catarina Lai(1);Maria José Julião(2);Graça 
Fernandes(2);Maria Augusta Cipriano(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

PO CIT47  METÁSTASE BRÔNQUICA DE MELANOMA – DIAGNÓSTICO 
CITOPATOLÓGICO; BRONCHIAL METASTATIC MELANOMA – CYTOPATHOLOGIC 
DIAGNOSIS
Rui Almeida(1);João Fraga(1);Graça Fernandes(2);Lina Carvalho(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO CIT48  CARCINOMA EPIDERMOIDE BASALÓIDE DO PULMÃO: DOIS CASOS COM 
DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE 
LUNG: TWO CASES WITH CYTOPATHOLOGIC DIAGNOSIS
Rui Almeida(1);Helder Moreira(1);Bruno Fernandes(1);Graça Fernandes(2);Lina 
Carvalho(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO CIT66  3 ANOS DE TIPIFICAÇÃO DO HPV NO IPOCFG,EPE 3 YEARS OF 
GENOTYPING AT IPOCFG, EPE 
Paulo Figueiredo(1)
(1) IPO Coimbra

PO CIT88  CONTAGEM CELULAR EM AMOSTRAS DE EXPETORAÇÃO INDUZIDA: 
OTIMIZAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO 
Rúben Roque(1);Carla Pinheiro(2);Iolanda Caires(3);Isabel Carvalho(4);Teresa 
Palmeiro(3);Pedro Carreiro-Martins(5);Paula Leiria Pinto(5);Nuno Neuparth(5);Ana 
Felix(6)
(1) IPOLFG; Lisbon School of Health Technology
(2) IPOLFG
(3) CEDOC, Integrated Pathphysiological Mechanisms Research Group, Nova Medical School
(4) Fisioterapeuta
(5) CEDOC, Integrated Pathphysiological Mechanisms Research Group, Nova Medical School; Serviço de 
Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, 
(6) IPOLFG; NOVA Medical School

POSTERS HISTOLOGIA

PO HIST07  DIAGNÓSTICO INTRAOPERATÓRIO DE GÂNGLIO SENTINELA DA MAMA 
PELO MÉTODO DE “ONE-STEP NUCLEIC ACID AMPLIFICATION” (OSNA) – 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Pedro Luis(1);Isabel Andrade(1);Teresa Carpinteiro(1)
(1) Hospital Distrital de Santarem

PO HIST08  LINFOMA FOLICULAR COM MORFOLOGIA EM ANEL DE SINETE: A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO EM BIÓPSIA DA MAMA
Pedro Luis(1);Verónica São Pedro(1)
(1) Hospital Distrital de Santarem

PO HIST10  TERATOMA PÓS-PUBERAL COM MALIGNIDADE DE TIPO SOMÁTICO SOB A 
FORMA DE TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO (PNET): ESTUDO DE CASO COM 
ÊNFASE NAS DIFICULDADES DIAGNÓSTICAS E NA RELEVÂNCIA DE REPORTAR ESTE 
SUBTIPO HISTOLÓGICO | POSTPUBERTAL TERATOMA WITH SOMATIC - TYPE 
MALIGNANCY IN THE FORM OF PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (PNET): A 
CASE STUDY WITH FOCUS ON DIAGNOSTIC PITFALLS AND THE RELEVANCE OF 
REPORTING THIS TUMOR SUBTYPE
João Lobo(1);Sónia Carvalho(2);Catarina Meireles(3);Ângelo Rodrigues(1);Rui 
Henrique(2)
(1) IPO Porto
(2) IPO Porto - Anatomia Patológica
(3)  IPO do Porto

PO HIST11  HEMANGIOMA ANASTOMOSANTE DO RIM – POTENCIAIS DIFICULDADES 
NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E REVISÃO DA LITERATURA | ANASTOMOSING 
HEMANGIOMA OF THE KIDNEY – DIAGNOSTIC PITFALLS AND REVIEW OF THE 
LITERATURE
João Lobo(1);Margarida Caldas(2);Ana Luís(1);Ângelo Rodrigues(1);Rui Henrique(3)
(1) IPO Porto
(2) Serviço de Anatomia Patológica - Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE
(3) IPO Porto - Anatomia Patológica

PO HIST13  MELANOMA PRIMÁRIO DO ESÓFAGO SIMULANDO UMA LESÃO VASCULAR 
BENIGNA: RELATO DE UM CASO CLÍNICO
Ana Isabel Pereira Marques(1);João Magalhães(1)
(1) Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de São João

PO HIST14  HIDATIDOSE: UM CASE REPORT
Russo Esteves(1);M. Helena Oliveira(1);Ana Catarino(2);Ana Filipa Costa(3)
(1) H. Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz - Lisboa
(3) H. Luz

PO HIST15  PATOLOGIA DA GLÂNDULA SUPRARRENAL – A CASUÍSTICA DE 9 ANOS DE 
UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA; ADRENAL GLAND PATHOLOGY – THE CASUISTRY OF 9 
YEARS FROM A REFERENCE CENTER 
Rui Caetano Oliveira(1);Rui Almeida(1);Pedro Rodrigues(2);Maria João Martins(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

PO HIST17  CASE REPORT: GANGLIOCYTIC PARAGANGLIOMA; RELATO DE CASO: 
PARAGANGLIOMA GANGLIOCÍTICO
Bianca Machado(1);Luis Pedro Afonso(1)
(1)  IPO do Porto

PO HIST19  COLORECTAL ADENOCARCINOMA AND PROINFLAMMATORY CYTOKINE 
POLYMORPHIC VARIANTS ADENOCARCINOMA COLORECTAL E VARIANTES 
POLIMÓRFICAS DAS CITOCINAS PROINFLAMATÓRIAS 
Lina Carvalho(1);Sofia Fernandes(2);PatriciaJegundo(2);Raquel Pandeirada(2);Maria 
Reis Silva(2);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(2);VitorSousa(2);Manuela 
Alvarez(3);Sandra Balseiro(2)
(1) Institute of Anatomical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(2) Institute of Anatomical and MolecularPathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(3) Faculty of Sciences and Technology-Department of Life Sciences, University of Coimbra, Coimbra, Portugal 

PO HIST22  CARCINOMA RENAL BIFÁSICO ALVÉOLO-ESCAMÓIDE – UM ACHADO 
INCIDENTAL/BIPHASIC SQUAMOID ALVEOLAR RENAL CELL CARCINOMA – AN 
INCIDENTAL FINDING
Margarida Sousa Silva(1);José Ricardo Brandão(1);José Ramón Vizcaíno(1)
(1) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica

PO HIST23  SÍNDROME DE NOONAN: UM DIAGNÓSTICO “ESQUECIDO” NA HIDRÓPSIA 
FETAL. NOONAN SYNDROME: AN “OBLIVIOUS” DIAGNOSTIC IN HYDROPS FETALIS
Ana Catarina Lai(1);Maria Beatriz Pimentão(1);Maria Teresa Carminho 
Rodrigues(2);Fabiana Ramos(2);Eulália Galhano(2);Miguel Branco(2);Raquel Pina(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

PO HIST24  TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS DO TESTÍCULO – REVISÃO DOS 
CASOS DIAGNOSTICADOS NO IPO PORTO À LUZ DA NOVA CLASSIFICAÇÃO DA OMS 
2016 | TESTICULAR GERM CELL TUMORS – REVIEW OF THE CASES DIAGNOSED AT IPO 
PORTO IN LIGHT OF THE NEW WHO 2016 CLASSIFICATION
João Lobo(1);Ana Laura Costa(1);Bárbara Salgueiro(1);Catarina Barbosa(1);Carmen 
Jerónimo(2);Rui Henrique(3)
(1) IPO Porto
(2) GEBC, Instituto Português de Oncologia do Porto
(3) IPO Porto - Anatomia Patológica

PO HIST27  PADRÕES DE METASTIZAÇÃO EM SARCOMAS DOS TECIDOS MOLES: UMA 
SÉRIE DE 167 PACIENTES DO INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
Diana Montezuma(1);Davide Gigliano(1);Luís Antunes(2);Sérgio Azevedo(3);Marta 
Soares(3);Mariana Afonso(4)
(1) Department of Surgical Oncology, Portuguese Institute of Oncology of Porto (IPO-Porto)
(2) IPO Porto - Epidemiologia
(3) IPO-Porto, Medical oncology department
(4)  IPO-Porto

PO HIST28  PULMONARY CARCINOMAS AND PD-L1 IMMUNOEXPRESSION; 
CARCINOMAS PULMONARES E IMUNOEXPRESSÃO DE PD-L1 
Lina Carvalho(1);Lia Teixeira(1);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(1);Fátima 
Silva(3);José Mário Ruivo(3);Paulo Teixeira(3);Vitor Sousa(1)
(1) Institute of Anatomical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, 
Portugal 
(2) Institute of Anatomical and MolecularPathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, 
Portugal 
(3) University Hospital Anatomical Pathology Coimbra – Portugal

PO HIST29  ACTINOMICOSE ABDOMINAL: INFECÇÃO SIMULADORA DE NEOPLASIA 
COLO-RETAL - ABDOMINAL ACTINOMYCOSIS: COLORECTAL CARCINOMA 
SIMULATOR INFECTION
João Fraga(1);Pedro Rodrigues(2);Marta Gravito-Soares(2);Ana Catarina Lai(1);Maria 
Beatriz Pimentão(1);Rui Almeida(1);Helder Moreira(1);Bruno Fernandes(1);Rui Caetano 
Oliveira(1);Mário Rui Silva(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra

PO HIST30  NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMOCITÓIDES DENDRÍTICAS BLÁSTICAS 
COM DUPLO FENÓTIPO: A PROPÓSITO DE UM CASO. BLASTIC PLASMACYTOID 
DENDRITIC CELL NEOPLASM WITH DOUBLE PHENOTYPE: A CASE REPORT
Ana Costa Braga(1);José Palla Garcia(2);Ana Rita Gavancha(3);Albertina 
Nunes(3);Mariana Cravo(4);José Cabeçadas(5);Joaninha Costa Rosa(6)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar do Porto
(3) Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(4) Serviço de Dermatologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(5) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(6) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

PO HIST31  SÍNDROME DE REED: IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE DOENTES EM RISCO / 
REED SYNDROME: EARLY DETECTION OF PATIENTS AT RISK
Sofia Daniela Carvalho(1);Ana Margarida Ferreira(2);Ana Isabel Silva(1)
(1) Hospital de Braga, Braga, Portugal
(2) Hospital de Braga

PO HIST34  ANGIOMIOLIPOMA DA FOSSA NASAL: ENTIDADE OU PROCESSO 
REACTIVO? UMA PERSPECTIVA ANATOMOPATOLÓGICA
Diana Grangeia(1);Maria Manuela Gonçalves(1);Maria Hermínia Pereira(1);Mário Ferraz 
Oliveira(1);Rita Carvalho(1)
(1) Centro Hospitalar de Lisboa Central

PO HIST35  SARCOMA ALVEOLAR DAS PARTES MOLES: DESCRIÇÃO DE UM CASO/ 
ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA: A CASE REPORT
Sofia Lérias(1);Carmo Martins(2);Maria Manuel Lemos(1);Fernando Cunha(1)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, IPO Lisboa FG, EPE
(2) UIPM

PO HIST36  MEDULLARY THYROID CARCINOMA: A 10-YEAR RETROSPECTIVE STUDY; 
CARCINOMA MEDULAR DA TIRÓIDE: UM ESTUDO RETROSPETIVO DE 10 ANOS
Rui Almeida(1);Rui Caetano Oliveira(1);Pedro Rodrigues(2);Maria João Martins(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

PO HIST38  ARTERITE SIFÍLITICA – MORFOLOGIA NO ENQUADRAMENTO CLÍNICO 
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST39  AORTITE DE TAKAYASU COM DISSECÇÃO DA AORTA ASCENDENTE
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST42  AORTITE ESCLEROSANTE RELACIONADA COM A DOENÇA DE IGG4
Bruno Fernandes(1);Mariana Luís3(2);Luísa Brites3(2);Lina Carvalho(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 3. Serviço de Reumatologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST45  ADENOCARCINOMA DO PULMÃO EM MALFORMAÇÃO ADENOMATÓIDE 
QUÍSTICA DO TIPO 1/2 E 3/4 DE YOUSEM/STOCKER 
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST46  HEMANGIOMA CAVERNOSO INTRA-ÓSSEO DO ESTERNO
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST49  METÁSTASE DE CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS EM TIRÓIDE COM 
CARCINOMA PAPILAR (RENAL CELL CARCINOMA METASTASIS IN A THYROID WITH 
PAPILLARY CARCINOMA)
Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Joana Tavares(1);Dolores López-Presa(1)
(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

PO HIST50  TUMOR DO ESTROMA DE POTENCIAL DE MALIGNIDADE INCERTO DA 
PRÓSTATA: UM CASO CLÍNICO. (PROSTATE STROMAL TUMOR OF UNCERTAIN 
MALIGNANT POTENTIAL: A CASE REPORT)
Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Catarina Quadros(1);Dolores López-Presa(1)
(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

PO HIST51  TUMOR DE CÉLULAS DA GRANULOSA JUVENIL (OVARIAN JUVENILE 
GRANULOSA CELL TUMOR)
Mónica Cardoso(1);José Monteiro(1);Ana Maria Palha(1)
(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

PO HIST52  CONTRIBUIÇÃO DA ANATOMIA PATOLÓGICA NA PROMOÇÃO DE 
CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ 
E PRÍNCIPE/CONTRIBUTION OF ANATOMICAL PATHOLOGY IN THE PROMOTION OF 
DIFFERENTIATED HEALTHCARE IN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E 
PRÍNCIPE
Lucília Gonçalves(1);Marco Ferreira(2);Diogo Rodrigues(1);Gabriela Gasparinho(1);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(1);António Alves(1)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

PO HIST53  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN NA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO 
TRABALHO DOS PATOLOGISTAS/ APPLICATION OF THE LEAN METHODOLOGY IN 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF PATHOLOGISTS’ WORK
Marco Ferreira(1);Catarina Quinta(2);Lucília Gonçalves(3);Gabriela Gasparinho(3);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(3);António Alves(3);Ana Rodrigues(3);Mário 
Lagaillarde(3)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Beatriz Angelo - Loures
(3) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

PO HIST54  O ERRO EM ANATOMIA PATOLÓGICA: PERCEÇÃO DOS PATOLOGISTAS E 
INTERNOS PORTUGUESES/ ERROR IN ANATOMIC PATHOLOGY: THE PERCEPTION OF 
PORTUGUESE PATHOLOGISTS AND RESIDENTS 
Marco Ferreira(1);António Alves(2);Gabriela Gasparinho(2);Rita Veloso 
Mendes(3);José Cabeçadas(4)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(3) Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa
(4) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

PO HIST55  CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS BIFÁSICO ESCAMÓIDE ALVEOLAR. 
BIPHASIC SQUAMOID ALVEOLAR RENAL CELL CARCINOMA
Joao Correia-Pinto(1);Raquel Machado-Neves(1);Teresina Amaro(1);Mrinalini 
Honavar(1)
(1) ULS Matosinhos

PO HIST59  LEIOMIOMA METASTIZANTE BENIGNO: APRESENTAÇÃO DE UM CASO E 
REVISÃO DA LITERATURA; BENIGN METASTASIZING LEIOMYOMA: CASE REPORT AND 
A REVIEW OF THE LITERATURE
Catarina Meireles(1);Ana Pires-Luís(1);Sara Petronilho(1);Ana Luísa Cunha(1);Joana 
Loureiro(1);Joana Vieira(1);Carla Bartosch(1);Mariana Afonso(1)
(1)  IPO do Porto

PO HIST60  CARCINOMA INVASIVO EPIDERMOTRÓPICO PIGMENTADO DA MAMA 
(CIEP). PIGMENTED EPIDERMOTROPIC INVASIVE CARCINOMA OF THE BREAST (PEIC)
Ines Rolim(1);Joaninha Costa Rosa(2);Margarida Rafael(3)
(1) IPOLFG, E.P.E.
(2) Serviço Anatomia Patológica, IPOLFG
(3) Serviço de Dermatologia, IPOLFG

PO HIST63  TUMOR HÍBRIDO ONCOCITOMA/CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS DE 
TIPO CROMÓFOBO: CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E EPIGENÉTICA DE UM .CASO ; 
HYBRID ONCOCYTIC / CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA: AN INTEGRATED 
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(2) Instituto Português de Oncologia - Porto
(3) IPO Porto - Anatomia Patológica

CO CIT57  RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO: ESTUDO PRELIMINAR 
COMPARANDO CITOLOGIA E TESTE MOLECULAR DE HPV 
Sónia Carvalho(1);Luís Leça(1);Hugo Sousa(2);Luís Antunes(3);Inês Baldaque(2);Rui 
Henrique(1);Paula Monteiro(1)
(1) IPO Porto - Anatomia Patológica
(2) IPO Porto - Virologia
(3) IPO Porto - Epidemiologia

COMUNICAÇÕES ORAIS HISTOLOGIA POSTERS CITOLOGIA

CO HIST25  O IMPACTO DA MICROSCOPIA ELECTRÓNICA NA BIÓPSIA RENAL / THE 
VALUE OF ELECTRON MICROSCOPY IN KIDNEY BIOPSY
Rita Cidade Moura Theias Manso(1);Samuel Aparício(2);Patrícia Carrilho(2);Ana Isabel 
Silva(2)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Hosp. Prof. Doutor Fernando Fonseca

CO HIST33  PESOS PLACENTARES – A NECESSIDADE DE TABELAS DEMOGRÁFICAS 
APROPRIADAS; PLACENTAL WEIGHTS – THE NEED FOR AN APPROPRIATE 
DEMOGRAPHIC TABLE
Rui Caetano Oliveira(1);Rui Almeida(1);Catarina Cerdeira(2);Raquel Pina(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra

CO HIST61  "LIMB BODY WALL COMPLEX”: DEFINIÇÃO E DISCUSSÃO DA 
ETIOPATOGENIA. UM ESTUDO TRI-CÊNTRICO DE 9 ANOS. LIMB BODY WALL COMPLEX: 
DEFINITION AND DISCUSSION OF ETIOPATHOGENESIS. A 9-YEAR TRICENTER STUDY
Ana Costa Braga(1);Lucília Monteiro(2);Paula Borralho Nunes(1);Marco 
Ferreira(1);Sophie Collardeau-Frachon(3)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
(3) Institut de Pathologie EST, Centre Hospitalier et Universitaire de Lyon - Hôpital Femme-Mère-Enfant

CO HIST73  RECLASSIFICAÇÃO DE UMA SÉRIE DE 153 TUMORES NEUROENDÓCRINOS 
DO TRACTO GASTROINTESTINAL / RECLASSIFICATION OF A SERIES OF 153 
NEUROENDOCRINE TUMORS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
Daniel Gomes Pinto(1);Ricardo Fonseca(2);Paula Chaves(2)
(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) IPOLFG - Lisboa

CO HIST74  NEOPLASIAS MUCINOSAS DO APÊNDICE ILEOCECAL: CARACTERÍSTICAS 
SOBREPONÍVEIS EM LESÕES COM PROGNÓSTICO DISTINTO; APPENDICAL MUCINOUS 
NEOPLASMS: OVERLAPING CHARACTERISTICS OF LESIONS WITH DISTINCT 
PROGNOSIS
Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Mrinalini Honavar(1)
(1) ULS Matosinhos 

CO HIST81  METÁSTASES CEREBRAIS E ÓSSEAS – 17 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM 
LABORATÓRIO DE NEUROPATOLOGIA; BRAIN AND BONE METASTASIS - A 17 YEARS 
OF EXPERIENCE FROM A NEUROPATHOLOGY LABORATORY
Rui Caetano Oliveira(1);Bruno Fernandes(2);Helder Moreira(2);Pedro Rodrigues(2);Rui 
Almeida(2);Olinda Rebelo(2);Hermínio Tão(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC

CO HIST82  VESÍCULA BILIAR: DIVERSOS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS; 
GALLBLADDER: SEVERAL HISTOPATHOLOGIC FINDINGS
Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Gonçalo Bezerra(1);Mrinalini Honavar(1)
(1) ULS Matosinhos

CO HIST83  ACUIDADE DA AMOSTRAGEM UTERINA PRÉ-CIRÚRGICA PARA O 
DIAGNÓSTICO DE CARCINOSSARCOMA DO ENDOMÉTRIO: CONCORDÂNCIA ENTRE 
OS ACHADOS HISTOLÓGICOS INICIAIS E DEFINITIVOS; ACCURACY OF PRE-SURGICAL 
UTERINE SAMPLING FOR THE DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL CARCINOSARCOMA: 
AGREEMENT BETWEEN INITIAL AND FINAL HISTOLOGIC FINDINGS
Sara Petronilho(1);Ana Luís(1);João Lobo(1);Mónica Pires(2);Carla Bartosch(1)
(1) IPO Porto
(2)  IPO do Porto

POSTERS CITOLOGIA

PO CIT32  CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL DIAGNOSTICADO POR “CELL BLOCK” 
– APRESENTAÇÃO DE UM CASO. “CELL BLOCK” DIAGNOSIS IN MERKEL CELL 
CARCINOMA – CASE REPORT
Maria Beatriz Pimentão(1);Ana Catarina Lai(1);Maria José Julião(2);Graça 
Fernandes(2);Maria Augusta Cipriano(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

PO CIT47  METÁSTASE BRÔNQUICA DE MELANOMA – DIAGNÓSTICO 
CITOPATOLÓGICO; BRONCHIAL METASTATIC MELANOMA – CYTOPATHOLOGIC 
DIAGNOSIS
Rui Almeida(1);João Fraga(1);Graça Fernandes(2);Lina Carvalho(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO CIT48  CARCINOMA EPIDERMOIDE BASALÓIDE DO PULMÃO: DOIS CASOS COM 
DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE 
LUNG: TWO CASES WITH CYTOPATHOLOGIC DIAGNOSIS
Rui Almeida(1);Helder Moreira(1);Bruno Fernandes(1);Graça Fernandes(2);Lina 
Carvalho(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO CIT66  3 ANOS DE TIPIFICAÇÃO DO HPV NO IPOCFG,EPE 3 YEARS OF 
GENOTYPING AT IPOCFG, EPE 
Paulo Figueiredo(1)
(1) IPO Coimbra

PO CIT88  CONTAGEM CELULAR EM AMOSTRAS DE EXPETORAÇÃO INDUZIDA: 
OTIMIZAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO 
Rúben Roque(1);Carla Pinheiro(2);Iolanda Caires(3);Isabel Carvalho(4);Teresa 
Palmeiro(3);Pedro Carreiro-Martins(5);Paula Leiria Pinto(5);Nuno Neuparth(5);Ana 
Felix(6)
(1) IPOLFG; Lisbon School of Health Technology
(2) IPOLFG
(3) CEDOC, Integrated Pathphysiological Mechanisms Research Group, Nova Medical School
(4) Fisioterapeuta
(5) CEDOC, Integrated Pathphysiological Mechanisms Research Group, Nova Medical School; Serviço de 
Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, 
(6) IPOLFG; NOVA Medical School

POSTERS HISTOLOGIA

PO HIST07  DIAGNÓSTICO INTRAOPERATÓRIO DE GÂNGLIO SENTINELA DA MAMA 
PELO MÉTODO DE “ONE-STEP NUCLEIC ACID AMPLIFICATION” (OSNA) – 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Pedro Luis(1);Isabel Andrade(1);Teresa Carpinteiro(1)
(1) Hospital Distrital de Santarem

PO HIST08  LINFOMA FOLICULAR COM MORFOLOGIA EM ANEL DE SINETE: A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO EM BIÓPSIA DA MAMA
Pedro Luis(1);Verónica São Pedro(1)
(1) Hospital Distrital de Santarem

PO HIST10  TERATOMA PÓS-PUBERAL COM MALIGNIDADE DE TIPO SOMÁTICO SOB A 
FORMA DE TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO (PNET): ESTUDO DE CASO COM 
ÊNFASE NAS DIFICULDADES DIAGNÓSTICAS E NA RELEVÂNCIA DE REPORTAR ESTE 
SUBTIPO HISTOLÓGICO | POSTPUBERTAL TERATOMA WITH SOMATIC - TYPE 
MALIGNANCY IN THE FORM OF PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (PNET): A 
CASE STUDY WITH FOCUS ON DIAGNOSTIC PITFALLS AND THE RELEVANCE OF 
REPORTING THIS TUMOR SUBTYPE
João Lobo(1);Sónia Carvalho(2);Catarina Meireles(3);Ângelo Rodrigues(1);Rui 
Henrique(2)
(1) IPO Porto
(2) IPO Porto - Anatomia Patológica
(3)  IPO do Porto

PO HIST11  HEMANGIOMA ANASTOMOSANTE DO RIM – POTENCIAIS DIFICULDADES 
NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E REVISÃO DA LITERATURA | ANASTOMOSING 
HEMANGIOMA OF THE KIDNEY – DIAGNOSTIC PITFALLS AND REVIEW OF THE 
LITERATURE
João Lobo(1);Margarida Caldas(2);Ana Luís(1);Ângelo Rodrigues(1);Rui Henrique(3)
(1) IPO Porto
(2) Serviço de Anatomia Patológica - Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE
(3) IPO Porto - Anatomia Patológica

PO HIST13  MELANOMA PRIMÁRIO DO ESÓFAGO SIMULANDO UMA LESÃO VASCULAR 
BENIGNA: RELATO DE UM CASO CLÍNICO
Ana Isabel Pereira Marques(1);João Magalhães(1)
(1) Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de São João

PO HIST14  HIDATIDOSE: UM CASE REPORT
Russo Esteves(1);M. Helena Oliveira(1);Ana Catarino(2);Ana Filipa Costa(3)
(1) H. Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz - Lisboa
(3) H. Luz

PO HIST15  PATOLOGIA DA GLÂNDULA SUPRARRENAL – A CASUÍSTICA DE 9 ANOS DE 
UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA; ADRENAL GLAND PATHOLOGY – THE CASUISTRY OF 9 
YEARS FROM A REFERENCE CENTER 
Rui Caetano Oliveira(1);Rui Almeida(1);Pedro Rodrigues(2);Maria João Martins(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

PO HIST17  CASE REPORT: GANGLIOCYTIC PARAGANGLIOMA; RELATO DE CASO: 
PARAGANGLIOMA GANGLIOCÍTICO
Bianca Machado(1);Luis Pedro Afonso(1)
(1)  IPO do Porto

PO HIST19  COLORECTAL ADENOCARCINOMA AND PROINFLAMMATORY CYTOKINE 
POLYMORPHIC VARIANTS ADENOCARCINOMA COLORECTAL E VARIANTES 
POLIMÓRFICAS DAS CITOCINAS PROINFLAMATÓRIAS 
Lina Carvalho(1);Sofia Fernandes(2);PatriciaJegundo(2);Raquel Pandeirada(2);Maria 
Reis Silva(2);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(2);VitorSousa(2);Manuela 
Alvarez(3);Sandra Balseiro(2)
(1) Institute of Anatomical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(2) Institute of Anatomical and MolecularPathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(3) Faculty of Sciences and Technology-Department of Life Sciences, University of Coimbra, Coimbra, Portugal 

PO HIST22  CARCINOMA RENAL BIFÁSICO ALVÉOLO-ESCAMÓIDE – UM ACHADO 
INCIDENTAL/BIPHASIC SQUAMOID ALVEOLAR RENAL CELL CARCINOMA – AN 
INCIDENTAL FINDING
Margarida Sousa Silva(1);José Ricardo Brandão(1);José Ramón Vizcaíno(1)
(1) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica

PO HIST23  SÍNDROME DE NOONAN: UM DIAGNÓSTICO “ESQUECIDO” NA HIDRÓPSIA 
FETAL. NOONAN SYNDROME: AN “OBLIVIOUS” DIAGNOSTIC IN HYDROPS FETALIS
Ana Catarina Lai(1);Maria Beatriz Pimentão(1);Maria Teresa Carminho 
Rodrigues(2);Fabiana Ramos(2);Eulália Galhano(2);Miguel Branco(2);Raquel Pina(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

PO HIST24  TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS DO TESTÍCULO – REVISÃO DOS 
CASOS DIAGNOSTICADOS NO IPO PORTO À LUZ DA NOVA CLASSIFICAÇÃO DA OMS 
2016 | TESTICULAR GERM CELL TUMORS – REVIEW OF THE CASES DIAGNOSED AT IPO 
PORTO IN LIGHT OF THE NEW WHO 2016 CLASSIFICATION
João Lobo(1);Ana Laura Costa(1);Bárbara Salgueiro(1);Catarina Barbosa(1);Carmen 
Jerónimo(2);Rui Henrique(3)
(1) IPO Porto
(2) GEBC, Instituto Português de Oncologia do Porto
(3) IPO Porto - Anatomia Patológica

PO HIST27  PADRÕES DE METASTIZAÇÃO EM SARCOMAS DOS TECIDOS MOLES: UMA 
SÉRIE DE 167 PACIENTES DO INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
Diana Montezuma(1);Davide Gigliano(1);Luís Antunes(2);Sérgio Azevedo(3);Marta 
Soares(3);Mariana Afonso(4)
(1) Department of Surgical Oncology, Portuguese Institute of Oncology of Porto (IPO-Porto)
(2) IPO Porto - Epidemiologia
(3) IPO-Porto, Medical oncology department
(4)  IPO-Porto

PO HIST28  PULMONARY CARCINOMAS AND PD-L1 IMMUNOEXPRESSION; 
CARCINOMAS PULMONARES E IMUNOEXPRESSÃO DE PD-L1 
Lina Carvalho(1);Lia Teixeira(1);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(1);Fátima 
Silva(3);José Mário Ruivo(3);Paulo Teixeira(3);Vitor Sousa(1)
(1) Institute of Anatomical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, 
Portugal 
(2) Institute of Anatomical and MolecularPathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, 
Portugal 
(3) University Hospital Anatomical Pathology Coimbra – Portugal

PO HIST29  ACTINOMICOSE ABDOMINAL: INFECÇÃO SIMULADORA DE NEOPLASIA 
COLO-RETAL - ABDOMINAL ACTINOMYCOSIS: COLORECTAL CARCINOMA 
SIMULATOR INFECTION
João Fraga(1);Pedro Rodrigues(2);Marta Gravito-Soares(2);Ana Catarina Lai(1);Maria 
Beatriz Pimentão(1);Rui Almeida(1);Helder Moreira(1);Bruno Fernandes(1);Rui Caetano 
Oliveira(1);Mário Rui Silva(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra

PO HIST30  NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMOCITÓIDES DENDRÍTICAS BLÁSTICAS 
COM DUPLO FENÓTIPO: A PROPÓSITO DE UM CASO. BLASTIC PLASMACYTOID 
DENDRITIC CELL NEOPLASM WITH DOUBLE PHENOTYPE: A CASE REPORT
Ana Costa Braga(1);José Palla Garcia(2);Ana Rita Gavancha(3);Albertina 
Nunes(3);Mariana Cravo(4);José Cabeçadas(5);Joaninha Costa Rosa(6)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar do Porto
(3) Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(4) Serviço de Dermatologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(5) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(6) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

PO HIST31  SÍNDROME DE REED: IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE DOENTES EM RISCO / 
REED SYNDROME: EARLY DETECTION OF PATIENTS AT RISK
Sofia Daniela Carvalho(1);Ana Margarida Ferreira(2);Ana Isabel Silva(1)
(1) Hospital de Braga, Braga, Portugal
(2) Hospital de Braga

PO HIST34  ANGIOMIOLIPOMA DA FOSSA NASAL: ENTIDADE OU PROCESSO 
REACTIVO? UMA PERSPECTIVA ANATOMOPATOLÓGICA
Diana Grangeia(1);Maria Manuela Gonçalves(1);Maria Hermínia Pereira(1);Mário Ferraz 
Oliveira(1);Rita Carvalho(1)
(1) Centro Hospitalar de Lisboa Central

PO HIST35  SARCOMA ALVEOLAR DAS PARTES MOLES: DESCRIÇÃO DE UM CASO/ 
ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA: A CASE REPORT
Sofia Lérias(1);Carmo Martins(2);Maria Manuel Lemos(1);Fernando Cunha(1)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, IPO Lisboa FG, EPE
(2) UIPM

PO HIST36  MEDULLARY THYROID CARCINOMA: A 10-YEAR RETROSPECTIVE STUDY; 
CARCINOMA MEDULAR DA TIRÓIDE: UM ESTUDO RETROSPETIVO DE 10 ANOS
Rui Almeida(1);Rui Caetano Oliveira(1);Pedro Rodrigues(2);Maria João Martins(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

PO HIST38  ARTERITE SIFÍLITICA – MORFOLOGIA NO ENQUADRAMENTO CLÍNICO 
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST39  AORTITE DE TAKAYASU COM DISSECÇÃO DA AORTA ASCENDENTE
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST42  AORTITE ESCLEROSANTE RELACIONADA COM A DOENÇA DE IGG4
Bruno Fernandes(1);Mariana Luís3(2);Luísa Brites3(2);Lina Carvalho(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 3. Serviço de Reumatologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST45  ADENOCARCINOMA DO PULMÃO EM MALFORMAÇÃO ADENOMATÓIDE 
QUÍSTICA DO TIPO 1/2 E 3/4 DE YOUSEM/STOCKER 
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST46  HEMANGIOMA CAVERNOSO INTRA-ÓSSEO DO ESTERNO
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST49  METÁSTASE DE CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS EM TIRÓIDE COM 
CARCINOMA PAPILAR (RENAL CELL CARCINOMA METASTASIS IN A THYROID WITH 
PAPILLARY CARCINOMA)
Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Joana Tavares(1);Dolores López-Presa(1)
(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

PO HIST50  TUMOR DO ESTROMA DE POTENCIAL DE MALIGNIDADE INCERTO DA 
PRÓSTATA: UM CASO CLÍNICO. (PROSTATE STROMAL TUMOR OF UNCERTAIN 
MALIGNANT POTENTIAL: A CASE REPORT)
Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Catarina Quadros(1);Dolores López-Presa(1)
(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

PO HIST51  TUMOR DE CÉLULAS DA GRANULOSA JUVENIL (OVARIAN JUVENILE 
GRANULOSA CELL TUMOR)
Mónica Cardoso(1);José Monteiro(1);Ana Maria Palha(1)
(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

PO HIST52  CONTRIBUIÇÃO DA ANATOMIA PATOLÓGICA NA PROMOÇÃO DE 
CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ 
E PRÍNCIPE/CONTRIBUTION OF ANATOMICAL PATHOLOGY IN THE PROMOTION OF 
DIFFERENTIATED HEALTHCARE IN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E 
PRÍNCIPE
Lucília Gonçalves(1);Marco Ferreira(2);Diogo Rodrigues(1);Gabriela Gasparinho(1);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(1);António Alves(1)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

PO HIST53  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN NA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO 
TRABALHO DOS PATOLOGISTAS/ APPLICATION OF THE LEAN METHODOLOGY IN 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF PATHOLOGISTS’ WORK
Marco Ferreira(1);Catarina Quinta(2);Lucília Gonçalves(3);Gabriela Gasparinho(3);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(3);António Alves(3);Ana Rodrigues(3);Mário 
Lagaillarde(3)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Beatriz Angelo - Loures
(3) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

PO HIST54  O ERRO EM ANATOMIA PATOLÓGICA: PERCEÇÃO DOS PATOLOGISTAS E 
INTERNOS PORTUGUESES/ ERROR IN ANATOMIC PATHOLOGY: THE PERCEPTION OF 
PORTUGUESE PATHOLOGISTS AND RESIDENTS 
Marco Ferreira(1);António Alves(2);Gabriela Gasparinho(2);Rita Veloso 
Mendes(3);José Cabeçadas(4)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(3) Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa
(4) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

PO HIST55  CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS BIFÁSICO ESCAMÓIDE ALVEOLAR. 
BIPHASIC SQUAMOID ALVEOLAR RENAL CELL CARCINOMA
Joao Correia-Pinto(1);Raquel Machado-Neves(1);Teresina Amaro(1);Mrinalini 
Honavar(1)
(1) ULS Matosinhos

PO HIST59  LEIOMIOMA METASTIZANTE BENIGNO: APRESENTAÇÃO DE UM CASO E 
REVISÃO DA LITERATURA; BENIGN METASTASIZING LEIOMYOMA: CASE REPORT AND 
A REVIEW OF THE LITERATURE
Catarina Meireles(1);Ana Pires-Luís(1);Sara Petronilho(1);Ana Luísa Cunha(1);Joana 
Loureiro(1);Joana Vieira(1);Carla Bartosch(1);Mariana Afonso(1)
(1)  IPO do Porto

PO HIST60  CARCINOMA INVASIVO EPIDERMOTRÓPICO PIGMENTADO DA MAMA 
(CIEP). PIGMENTED EPIDERMOTROPIC INVASIVE CARCINOMA OF THE BREAST (PEIC)
Ines Rolim(1);Joaninha Costa Rosa(2);Margarida Rafael(3)
(1) IPOLFG, E.P.E.
(2) Serviço Anatomia Patológica, IPOLFG
(3) Serviço de Dermatologia, IPOLFG

PO HIST63  TUMOR HÍBRIDO ONCOCITOMA/CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS DE 
TIPO CROMÓFOBO: CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E EPIGENÉTICA DE UM .CASO ; 
HYBRID ONCOCYTIC / CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA: AN INTEGRATED 
GENETIC AND EPIGENETIC CHARACTERIZATION OF A CASE
Ana Sílvia Pires-Luís(1);Diana Montezuma(2);Joana Vieira(3);João 
Ramalho-Carvalho(4);Manuel Teixieira(3);Carmen Jerónimo(4);Rui Henrique(5)
(1) Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil
(2) Department of Surgical Oncology, Portuguese Institute of Oncology of Porto (IPO-Porto)
(3) Serviço de Genética, Instituto Português de Oncologia do Porto
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Ana Costa Braga(1);Lucília Monteiro(2);Paula Borralho Nunes(1);Marco 
Ferreira(1);Sophie Collardeau-Frachon(3)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
(3) Institut de Pathologie EST, Centre Hospitalier et Universitaire de Lyon - Hôpital Femme-Mère-Enfant

CO HIST73  RECLASSIFICAÇÃO DE UMA SÉRIE DE 153 TUMORES NEUROENDÓCRINOS 
DO TRACTO GASTROINTESTINAL / RECLASSIFICATION OF A SERIES OF 153 
NEUROENDOCRINE TUMORS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
Daniel Gomes Pinto(1);Ricardo Fonseca(2);Paula Chaves(2)
(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) IPOLFG - Lisboa

CO HIST74  NEOPLASIAS MUCINOSAS DO APÊNDICE ILEOCECAL: CARACTERÍSTICAS 
SOBREPONÍVEIS EM LESÕES COM PROGNÓSTICO DISTINTO; APPENDICAL MUCINOUS 
NEOPLASMS: OVERLAPING CHARACTERISTICS OF LESIONS WITH DISTINCT 
PROGNOSIS
Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Mrinalini Honavar(1)
(1) ULS Matosinhos 

CO HIST81  METÁSTASES CEREBRAIS E ÓSSEAS – 17 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM 
LABORATÓRIO DE NEUROPATOLOGIA; BRAIN AND BONE METASTASIS - A 17 YEARS 
OF EXPERIENCE FROM A NEUROPATHOLOGY LABORATORY
Rui Caetano Oliveira(1);Bruno Fernandes(2);Helder Moreira(2);Pedro Rodrigues(2);Rui 
Almeida(2);Olinda Rebelo(2);Hermínio Tão(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
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CO HIST82  VESÍCULA BILIAR: DIVERSOS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS; 
GALLBLADDER: SEVERAL HISTOPATHOLOGIC FINDINGS
Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Gonçalo Bezerra(1);Mrinalini Honavar(1)
(1) ULS Matosinhos

CO HIST83  ACUIDADE DA AMOSTRAGEM UTERINA PRÉ-CIRÚRGICA PARA O 
DIAGNÓSTICO DE CARCINOSSARCOMA DO ENDOMÉTRIO: CONCORDÂNCIA ENTRE 
OS ACHADOS HISTOLÓGICOS INICIAIS E DEFINITIVOS; ACCURACY OF PRE-SURGICAL 
UTERINE SAMPLING FOR THE DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL CARCINOSARCOMA: 
AGREEMENT BETWEEN INITIAL AND FINAL HISTOLOGIC FINDINGS
Sara Petronilho(1);Ana Luís(1);João Lobo(1);Mónica Pires(2);Carla Bartosch(1)
(1) IPO Porto
(2)  IPO do Porto

POSTERS CITOLOGIA

PO CIT32  CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL DIAGNOSTICADO POR “CELL BLOCK” 
– APRESENTAÇÃO DE UM CASO. “CELL BLOCK” DIAGNOSIS IN MERKEL CELL 
CARCINOMA – CASE REPORT
Maria Beatriz Pimentão(1);Ana Catarina Lai(1);Maria José Julião(2);Graça 
Fernandes(2);Maria Augusta Cipriano(2)
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(2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

PO CIT47  METÁSTASE BRÔNQUICA DE MELANOMA – DIAGNÓSTICO 
CITOPATOLÓGICO; BRONCHIAL METASTATIC MELANOMA – CYTOPATHOLOGIC 
DIAGNOSIS
Rui Almeida(1);João Fraga(1);Graça Fernandes(2);Lina Carvalho(3)
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(2) CHUC
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PO CIT48  CARCINOMA EPIDERMOIDE BASALÓIDE DO PULMÃO: DOIS CASOS COM 
DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO BASALOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE 
LUNG: TWO CASES WITH CYTOPATHOLOGIC DIAGNOSIS
Rui Almeida(1);Helder Moreira(1);Bruno Fernandes(1);Graça Fernandes(2);Lina 
Carvalho(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
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PO CIT66  3 ANOS DE TIPIFICAÇÃO DO HPV NO IPOCFG,EPE 3 YEARS OF 
GENOTYPING AT IPOCFG, EPE 
Paulo Figueiredo(1)
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PO CIT88  CONTAGEM CELULAR EM AMOSTRAS DE EXPETORAÇÃO INDUZIDA: 
OTIMIZAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO 
Rúben Roque(1);Carla Pinheiro(2);Iolanda Caires(3);Isabel Carvalho(4);Teresa 
Palmeiro(3);Pedro Carreiro-Martins(5);Paula Leiria Pinto(5);Nuno Neuparth(5);Ana 
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PO HIST07  DIAGNÓSTICO INTRAOPERATÓRIO DE GÂNGLIO SENTINELA DA MAMA 
PELO MÉTODO DE “ONE-STEP NUCLEIC ACID AMPLIFICATION” (OSNA) – 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Pedro Luis(1);Isabel Andrade(1);Teresa Carpinteiro(1)
(1) Hospital Distrital de Santarem

PO HIST08  LINFOMA FOLICULAR COM MORFOLOGIA EM ANEL DE SINETE: A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO EM BIÓPSIA DA MAMA
Pedro Luis(1);Verónica São Pedro(1)
(1) Hospital Distrital de Santarem

PO HIST10  TERATOMA PÓS-PUBERAL COM MALIGNIDADE DE TIPO SOMÁTICO SOB A 
FORMA DE TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO (PNET): ESTUDO DE CASO COM 
ÊNFASE NAS DIFICULDADES DIAGNÓSTICAS E NA RELEVÂNCIA DE REPORTAR ESTE 
SUBTIPO HISTOLÓGICO | POSTPUBERTAL TERATOMA WITH SOMATIC - TYPE 
MALIGNANCY IN THE FORM OF PRIMITIVE NEUROECTODERMAL TUMOR (PNET): A 
CASE STUDY WITH FOCUS ON DIAGNOSTIC PITFALLS AND THE RELEVANCE OF 
REPORTING THIS TUMOR SUBTYPE
João Lobo(1);Sónia Carvalho(2);Catarina Meireles(3);Ângelo Rodrigues(1);Rui 
Henrique(2)
(1) IPO Porto
(2) IPO Porto - Anatomia Patológica
(3)  IPO do Porto

PO HIST11  HEMANGIOMA ANASTOMOSANTE DO RIM – POTENCIAIS DIFICULDADES 
NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E REVISÃO DA LITERATURA | ANASTOMOSING 
HEMANGIOMA OF THE KIDNEY – DIAGNOSTIC PITFALLS AND REVIEW OF THE 
LITERATURE
João Lobo(1);Margarida Caldas(2);Ana Luís(1);Ângelo Rodrigues(1);Rui Henrique(3)
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PO HIST13  MELANOMA PRIMÁRIO DO ESÓFAGO SIMULANDO UMA LESÃO VASCULAR 
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PO HIST15  PATOLOGIA DA GLÂNDULA SUPRARRENAL – A CASUÍSTICA DE 9 ANOS DE 
UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA; ADRENAL GLAND PATHOLOGY – THE CASUISTRY OF 9 
YEARS FROM A REFERENCE CENTER 
Rui Caetano Oliveira(1);Rui Almeida(1);Pedro Rodrigues(2);Maria João Martins(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
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(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

PO HIST17  CASE REPORT: GANGLIOCYTIC PARAGANGLIOMA; RELATO DE CASO: 
PARAGANGLIOMA GANGLIOCÍTICO
Bianca Machado(1);Luis Pedro Afonso(1)
(1)  IPO do Porto

PO HIST19  COLORECTAL ADENOCARCINOMA AND PROINFLAMMATORY CYTOKINE 
POLYMORPHIC VARIANTS ADENOCARCINOMA COLORECTAL E VARIANTES 
POLIMÓRFICAS DAS CITOCINAS PROINFLAMATÓRIAS 
Lina Carvalho(1);Sofia Fernandes(2);PatriciaJegundo(2);Raquel Pandeirada(2);Maria 
Reis Silva(2);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(2);VitorSousa(2);Manuela 
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PO HIST22  CARCINOMA RENAL BIFÁSICO ALVÉOLO-ESCAMÓIDE – UM ACHADO 
INCIDENTAL/BIPHASIC SQUAMOID ALVEOLAR RENAL CELL CARCINOMA – AN 
INCIDENTAL FINDING
Margarida Sousa Silva(1);José Ricardo Brandão(1);José Ramón Vizcaíno(1)
(1) Centro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica

PO HIST23  SÍNDROME DE NOONAN: UM DIAGNÓSTICO “ESQUECIDO” NA HIDRÓPSIA 
FETAL. NOONAN SYNDROME: AN “OBLIVIOUS” DIAGNOSTIC IN HYDROPS FETALIS
Ana Catarina Lai(1);Maria Beatriz Pimentão(1);Maria Teresa Carminho 
Rodrigues(2);Fabiana Ramos(2);Eulália Galhano(2);Miguel Branco(2);Raquel Pina(2)
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(2) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

PO HIST24  TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS DO TESTÍCULO – REVISÃO DOS 
CASOS DIAGNOSTICADOS NO IPO PORTO À LUZ DA NOVA CLASSIFICAÇÃO DA OMS 
2016 | TESTICULAR GERM CELL TUMORS – REVIEW OF THE CASES DIAGNOSED AT IPO 
PORTO IN LIGHT OF THE NEW WHO 2016 CLASSIFICATION
João Lobo(1);Ana Laura Costa(1);Bárbara Salgueiro(1);Catarina Barbosa(1);Carmen 
Jerónimo(2);Rui Henrique(3)
(1) IPO Porto
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PO HIST27  PADRÕES DE METASTIZAÇÃO EM SARCOMAS DOS TECIDOS MOLES: UMA 
SÉRIE DE 167 PACIENTES DO INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
Diana Montezuma(1);Davide Gigliano(1);Luís Antunes(2);Sérgio Azevedo(3);Marta 
Soares(3);Mariana Afonso(4)
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(4)  IPO-Porto

PO HIST28  PULMONARY CARCINOMAS AND PD-L1 IMMUNOEXPRESSION; 
CARCINOMAS PULMONARES E IMUNOEXPRESSÃO DE PD-L1 
Lina Carvalho(1);Lia Teixeira(1);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(1);Fátima 
Silva(3);José Mário Ruivo(3);Paulo Teixeira(3);Vitor Sousa(1)
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PO HIST29  ACTINOMICOSE ABDOMINAL: INFECÇÃO SIMULADORA DE NEOPLASIA 
COLO-RETAL - ABDOMINAL ACTINOMYCOSIS: COLORECTAL CARCINOMA 
SIMULATOR INFECTION
João Fraga(1);Pedro Rodrigues(2);Marta Gravito-Soares(2);Ana Catarina Lai(1);Maria 
Beatriz Pimentão(1);Rui Almeida(1);Helder Moreira(1);Bruno Fernandes(1);Rui Caetano 
Oliveira(1);Mário Rui Silva(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra

PO HIST30  NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMOCITÓIDES DENDRÍTICAS BLÁSTICAS 
COM DUPLO FENÓTIPO: A PROPÓSITO DE UM CASO. BLASTIC PLASMACYTOID 
DENDRITIC CELL NEOPLASM WITH DOUBLE PHENOTYPE: A CASE REPORT
Ana Costa Braga(1);José Palla Garcia(2);Ana Rita Gavancha(3);Albertina 
Nunes(3);Mariana Cravo(4);José Cabeçadas(5);Joaninha Costa Rosa(6)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar do Porto
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(5) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(6) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

PO HIST31  SÍNDROME DE REED: IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE DOENTES EM RISCO / 
REED SYNDROME: EARLY DETECTION OF PATIENTS AT RISK
Sofia Daniela Carvalho(1);Ana Margarida Ferreira(2);Ana Isabel Silva(1)
(1) Hospital de Braga, Braga, Portugal
(2) Hospital de Braga

PO HIST34  ANGIOMIOLIPOMA DA FOSSA NASAL: ENTIDADE OU PROCESSO 
REACTIVO? UMA PERSPECTIVA ANATOMOPATOLÓGICA
Diana Grangeia(1);Maria Manuela Gonçalves(1);Maria Hermínia Pereira(1);Mário Ferraz 
Oliveira(1);Rita Carvalho(1)
(1) Centro Hospitalar de Lisboa Central

PO HIST35  SARCOMA ALVEOLAR DAS PARTES MOLES: DESCRIÇÃO DE UM CASO/ 
ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA: A CASE REPORT
Sofia Lérias(1);Carmo Martins(2);Maria Manuel Lemos(1);Fernando Cunha(1)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, IPO Lisboa FG, EPE
(2) UIPM

PO HIST36  MEDULLARY THYROID CARCINOMA: A 10-YEAR RETROSPECTIVE STUDY; 
CARCINOMA MEDULAR DA TIRÓIDE: UM ESTUDO RETROSPETIVO DE 10 ANOS
Rui Almeida(1);Rui Caetano Oliveira(1);Pedro Rodrigues(2);Maria João Martins(3)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

PO HIST38  ARTERITE SIFÍLITICA – MORFOLOGIA NO ENQUADRAMENTO CLÍNICO 
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
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PO HIST39  AORTITE DE TAKAYASU COM DISSECÇÃO DA AORTA ASCENDENTE
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PO HIST42  AORTITE ESCLEROSANTE RELACIONADA COM A DOENÇA DE IGG4
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Universidade de Coimbra

PO HIST45  ADENOCARCINOMA DO PULMÃO EM MALFORMAÇÃO ADENOMATÓIDE 
QUÍSTICA DO TIPO 1/2 E 3/4 DE YOUSEM/STOCKER 
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
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PO HIST46  HEMANGIOMA CAVERNOSO INTRA-ÓSSEO DO ESTERNO
Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)
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(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

PO HIST49  METÁSTASE DE CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS EM TIRÓIDE COM 
CARCINOMA PAPILAR (RENAL CELL CARCINOMA METASTASIS IN A THYROID WITH 
PAPILLARY CARCINOMA)
Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Joana Tavares(1);Dolores López-Presa(1)
(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

PO HIST50  TUMOR DO ESTROMA DE POTENCIAL DE MALIGNIDADE INCERTO DA 
PRÓSTATA: UM CASO CLÍNICO. (PROSTATE STROMAL TUMOR OF UNCERTAIN 
MALIGNANT POTENTIAL: A CASE REPORT)
Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Catarina Quadros(1);Dolores López-Presa(1)
(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

PO HIST51  TUMOR DE CÉLULAS DA GRANULOSA JUVENIL (OVARIAN JUVENILE 
GRANULOSA CELL TUMOR)
Mónica Cardoso(1);José Monteiro(1);Ana Maria Palha(1)
(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

PO HIST52  CONTRIBUIÇÃO DA ANATOMIA PATOLÓGICA NA PROMOÇÃO DE 
CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ 
E PRÍNCIPE/CONTRIBUTION OF ANATOMICAL PATHOLOGY IN THE PROMOTION OF 
DIFFERENTIATED HEALTHCARE IN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E 
PRÍNCIPE
Lucília Gonçalves(1);Marco Ferreira(2);Diogo Rodrigues(1);Gabriela Gasparinho(1);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(1);António Alves(1)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

PO HIST53  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN NA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO 
TRABALHO DOS PATOLOGISTAS/ APPLICATION OF THE LEAN METHODOLOGY IN 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF PATHOLOGISTS’ WORK
Marco Ferreira(1);Catarina Quinta(2);Lucília Gonçalves(3);Gabriela Gasparinho(3);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(3);António Alves(3);Ana Rodrigues(3);Mário 
Lagaillarde(3)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Beatriz Angelo - Loures
(3) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

PO HIST54  O ERRO EM ANATOMIA PATOLÓGICA: PERCEÇÃO DOS PATOLOGISTAS E 
INTERNOS PORTUGUESES/ ERROR IN ANATOMIC PATHOLOGY: THE PERCEPTION OF 
PORTUGUESE PATHOLOGISTS AND RESIDENTS 
Marco Ferreira(1);António Alves(2);Gabriela Gasparinho(2);Rita Veloso 
Mendes(3);José Cabeçadas(4)
(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(3) Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa
(4) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

PO HIST55  CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS BIFÁSICO ESCAMÓIDE ALVEOLAR. 
BIPHASIC SQUAMOID ALVEOLAR RENAL CELL CARCINOMA
Joao Correia-Pinto(1);Raquel Machado-Neves(1);Teresina Amaro(1);Mrinalini 
Honavar(1)
(1) ULS Matosinhos

PO HIST59  LEIOMIOMA METASTIZANTE BENIGNO: APRESENTAÇÃO DE UM CASO E 
REVISÃO DA LITERATURA; BENIGN METASTASIZING LEIOMYOMA: CASE REPORT AND 
A REVIEW OF THE LITERATURE
Catarina Meireles(1);Ana Pires-Luís(1);Sara Petronilho(1);Ana Luísa Cunha(1);Joana 
Loureiro(1);Joana Vieira(1);Carla Bartosch(1);Mariana Afonso(1)
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PO HIST60  CARCINOMA INVASIVO EPIDERMOTRÓPICO PIGMENTADO DA MAMA 
(CIEP). PIGMENTED EPIDERMOTROPIC INVASIVE CARCINOMA OF THE BREAST (PEIC)
Ines Rolim(1);Joaninha Costa Rosa(2);Margarida Rafael(3)
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(2) Serviço Anatomia Patológica, IPOLFG
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PO HIST63  TUMOR HÍBRIDO ONCOCITOMA/CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS DE 
TIPO CROMÓFOBO: CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E EPIGENÉTICA DE UM .CASO ; 
HYBRID ONCOCYTIC / CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA: AN INTEGRATED 
GENETIC AND EPIGENETIC CHARACTERIZATION OF A CASE
Ana Sílvia Pires-Luís(1);Diana Montezuma(2);Joana Vieira(3);João 
Ramalho-Carvalho(4);Manuel Teixieira(3);Carmen Jerónimo(4);Rui Henrique(5)
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PO HIST64  IDENTIFICAÇÃO DE CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS DE TIPO CÉLULA 
CLARA E ONCOCITOMAS COM UM PAINEL DE METILAÇÃO DE TRÊS GENES; 
IDENTIFICATION OF CLEAR CELL RENAL CELL CARCINOMA AND ONCOCYTOMA 
USING A THREE-GENE PROMOTER METHYLATION PANEL
Ana Sílvia Pires-Luís(1);Pedro Costa-Pinheiro(2);Maria João Ferreira(2);Luís 
Antunes(3);Francisco Lobo(4);Jorge Oliveira(4);Carmen Jerónimo(2);Rui Henrique(5)
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PO HIST67  CULTURAS 3D DE CARCINOMA COLORRETAL: UM MODELO EXEQUÍVEL 
QUE PODERÁ SER A CHAVE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO DIRIGIDO. / 3D 
CULTURE OF COLORECTAL CARCINOMA: AN ACHIEVABLE MODEL THAT MAY BE THE 
KEY TO TARGETED CANCER THERAPY
Sara da Mata(1);Sofia Abreu(2);Vítor E. Santo(2);Ricardo Fonseca(1);Bruno Filipe(3);Inês 
Francisco(3);Cristina Albuquerque(3);Catarina Brito(2);Isadora Rosa(1)
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PO HIST68  A IMPORTÂNCIA DE SER UM LINFADENOMA CUTÂNEO; THE IMPORTANCE 
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GUIADA POR ECOENDOSCOPIA (EE-PAAF): EXPERIÊNCIA 
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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(1) Hospital da Luz
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading

CO HIST74  NEOPLASIAS MUCINOSAS DO APÊNDICE 
ILEOCECAL: CARACTERÍSTICAS SOBREPONÍVEIS EM 
LESÕES COM PROGNÓSTICO DISTINTO; APPENDICAL 
MUCINOUS NEOPLASMS: OVERLAPING 
CHARACTERISTICS OF LESIONS WITH DISTINCT 
PROGNOSIS

Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Mrinalini Honavar(1)

(1) ULS Matosinhos

 
Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
 
 

PO HIST13  MELANOMA PRIMÁRIO DO ESÓFAGO 
SIMULANDO UMA LESÃO VASCULAR BENIGNA: RELATO 
DE UM CASO CLÍNICO

Ana Isabel Pereira Marques(1);João Magalhães(1)

(1) Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de São João

 
Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.

 
 

CO HIST61  "LIMB BODY WALL COMPLEX”: DEFINIÇÃO E 
DISCUSSÃO DA ETIOPATOGENIA. UM ESTUDO 
TRI-CÊNTRICO DE 9 ANOS. LIMB BODY WALL COMPLEX: 
DEFINITION AND DISCUSSION OF ETIOPATHOGENESIS. A 
9-YEAR TRICENTER STUDY

Ana Costa Braga(1);Lucília Monteiro(2);Paula Borralho Nunes(1);Marco 
Ferreira(1);Sophie Collardeau-Frachon(3)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
(3) Institut de Pathologie EST, Centre Hospitalier et Universitaire de Lyon - Hôpital Femme-Mère-Enfant

 
Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.

 
 

PO HIST08  LINFOMA FOLICULAR COM MORFOLOGIA EM 
ANEL DE SINETE: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
EM BIÓPSIA DA MAMA

Pedro Luis(1);Verónica São Pedro(1)

(1) Hospital Distrital de Santarem

 
Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
 

PO CIT66  3 ANOS DE TIPIFICAÇÃO DO HPV NO IPOCFG, 
EPE 3 YEARS OF GENOTYPING AT IPOCFG, EPE 

Paulo Figueiredo(1)

(1) IPO Coimbra

 
Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
 
 

PO HIST13  MELANOMA PRIMÁRIO DO ESÓFAGO 
SIMULANDO UMA LESÃO VASCULAR BENIGNA: RELATO 
DE UM CASO CLÍNICO

Ana Isabel Pereira Marques(1);João Magalhães(1)

(1) Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de São João

 
Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
 

CO HIST73  RECLASSIFICAÇÃO DE UMA SÉRIE DE 153 
TUMORES NEUROENDÓCRINOS DO TRACTO 
GASTROINTESTINAL / RECLASSIFICATION OF A SERIES 
OF 153 NEUROENDOCRINE TUMORS OF THE 
GASTROINTESTINAL TRACT

Daniel Gomes Pinto(1);Ricardo Fonseca(2);Paula Chaves(2)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) IPOLFG - Lisboa

 
Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous

CO HIST81  METÁSTASES CEREBRAIS E ÓSSEAS – 17 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA DE UM LABORATÓRIO DE 
NEUROPATOLOGIA; BRAIN AND BONE METASTASIS - A 
17 YEARS OF EXPERIENCE FROM A NEUROPATHOLOGY 
LABORATORY

Rui Caetano Oliveira(1);Bruno Fernandes(2);Helder Moreira(2);Pedro Rodrigues(2);Rui 
Almeida(2);Olinda Rebelo(2);Hermínio Tão(2)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC

 
Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.

 
 

CO HIST83  ACUIDADE DA AMOSTRAGEM UTERINA 
PRÉ-CIRÚRGICA PARA O DIAGNÓSTICO DE 
CARCINOSSARCOMA DO ENDOMÉTRIO: 
CONCORDÂNCIA ENTRE OS ACHADOS HISTOLÓGICOS 
INICIAIS E DEFINITIVOS; ACCURACY OF PRE-SURGICAL 
UTERINE SAMPLING FOR THE DIAGNOSIS OF 
ENDOMETRIAL CARCINOSARCOMA: AGREEMENT 
BETWEEN INITIAL AND FINAL HISTOLOGIC FINDINGS

Sara Petronilho(1);Ana Luís(1);João Lobo(1);Mónica Pires(2);Carla Bartosch(1)

(1) IPO Porto
(2)  IPO do Porto

 
Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.

PO HIST07  DIAGNÓSTICO INTRAOPERATÓRIO DE 
GÂNGLIO SENTINELA DA MAMA PELO MÉTODO DE 
“ONE-STEP NUCLEIC ACID AMPLIFICATION” (OSNA) – 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Pedro Luis(1);Isabel Andrade(1);Teresa Carpinteiro(1)

(1) Hospital Distrital de Santarem

 
Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
 

 
 

CO HIST33  PESOS PLACENTARES – A NECESSIDADE DE 
TABELAS DEMOGRÁFICAS APROPRIADAS; PLACENTAL 
WEIGHTS – THE NEED FOR AN APPROPRIATE 
DEMOGRAPHIC TABLE

Rui Caetano Oliveira(1);Rui Almeida(1);Catarina Cerdeira(2);Raquel Pina(2)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra

 
Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.

 
 

PO CIT48  CARCINOMA EPIDERMOIDE BASALÓIDE DO 
PULMÃO: DOIS CASOS COM DIAGNÓSTICO 
CITOPATOLÓGICO BASALOID SQUAMOUS CELL 
CARCINOMA OF THE LUNG: TWO CASES WITH 
CYTOPATHOLOGIC DIAGNOSIS

Rui Almeida(1);Helder Moreira(1);Bruno Fernandes(1);Graça Fernandes(2);Lina 
Carvalho(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

 
Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.

 
 

PO HIST15  PATOLOGIA DA GLÂNDULA SUPRARRENAL – 
A CASUÍSTICA DE 9 ANOS DE UM SERVIÇO DE 
REFERÊNCIA; ADRENAL GLAND PATHOLOGY – THE 
CASUISTRY OF 9 YEARS FROM A REFERENCE CENTER 

Rui Caetano Oliveira(1);Rui Almeida(1);Pedro Rodrigues(2);Maria João Martins(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

 
Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.

 
 

PO CIT47  METÁSTASE BRÔNQUICA DE MELANOMA – 
DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO; BRONCHIAL 
METASTATIC MELANOMA – CYTOPATHOLOGIC 
DIAGNOSIS

Rui Almeida(1);João Fraga(1);Graça Fernandes(2);Lina Carvalho(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

 
Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.

PO HIST07  DIAGNÓSTICO INTRAOPERATÓRIO DE 
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
 
 

PO HIST17  CASE REPORT: GANGLIOCYTIC 
PARAGANGLIOMA; RELATO DE CASO: PARAGANGLIOMA 
GANGLIOCÍTICO

Bianca Machado(1);Luis Pedro Afonso(1)

(1)  IPO do Porto

 
Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
 
 

PO HIST17  CASE REPORT: GANGLIOCYTIC 
PARAGANGLIOMA; RELATO DE CASO: PARAGANGLIOMA 
GANGLIOCÍTICO

Bianca Machado(1);Luis Pedro Afonso(1)

(1)  IPO do Porto

 
Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
 

 

CO CIT57  RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO: 
ESTUDO PRELIMINAR COMPARANDO CITOLOGIA E TESTE 
MOLECULAR DE HPV 

Sónia Carvalho(1);Luís Leça(1);Hugo Sousa(2);Luís Antunes(3);Inês Baldaque(2);Rui 
Henrique(1);Paula Monteiro(1)

(1) IPO Porto - Anatomia Patológica
(2) IPO Porto - Virologia
(3) IPO Porto - Epidemiologia

 
Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)

 
 
 

PO HIST19  COLORECTAL ADENOCARCINOMA AND 
PROINFLAMMATORY CYTOKINE POLYMORPHIC 
VARIANTS ADENOCARCINOMA COLORECTAL E 
VARIANTES POLIMÓRFICAS DAS CITOCINAS 
PROINFLAMATÓRIAS 

Lina Carvalho(1);Sofia Fernandes(2);PatriciaJegundo(2);Raquel Pandeirada(2);Maria 
Reis Silva(2);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(2);VitorSousa(2);Manuela 
Alvarez(3);Sandra Balseiro(2)

(1) Institute of Anatomical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(2) Institute of Anatomical and MolecularPathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(3) Faculty of Sciences and Technology-Department of Life Sciences, University of Coimbra, Coimbra, Portugal 

 
Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.

 
 

PO HIST23  SÍNDROME DE NOONAN: UM DIAGNÓSTICO 
“ESQUECIDO” NA HIDRÓPSIA FETAL. NOONAN 
SYNDROME: AN “OBLIVIOUS” DIAGNOSTIC IN HYDROPS 
FETALIS

Ana Catarina Lai(1);Maria Beatriz Pimentão(1);Maria Teresa Carminho 
Rodrigues(2);Fabiana Ramos(2);Eulália Galhano(2);Miguel Branco(2);Raquel Pina(2)

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

 
Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal

CO HIST82  VESÍCULA BILIAR: DIVERSOS ACHADOS 
HISTOPATOLÓGICOS; GALLBLADDER: SEVERAL 
HISTOPATHOLOGIC FINDINGS

Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Gonçalo Bezerra(1);Mrinalini Honavar(1)

(1) ULS Matosinhos

 
Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
 
 

PO HIST17  CASE REPORT: GANGLIOCYTIC 
PARAGANGLIOMA; RELATO DE CASO: PARAGANGLIOMA 
GANGLIOCÍTICO

Bianca Machado(1);Luis Pedro Afonso(1)

(1)  IPO do Porto

 
Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)

 
 
 

PO HIST19  COLORECTAL ADENOCARCINOMA AND 
PROINFLAMMATORY CYTOKINE POLYMORPHIC 
VARIANTS ADENOCARCINOMA COLORECTAL E 
VARIANTES POLIMÓRFICAS DAS CITOCINAS 
PROINFLAMATÓRIAS 

Lina Carvalho(1);Sofia Fernandes(2);PatriciaJegundo(2);Raquel Pandeirada(2);Maria 
Reis Silva(2);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(2);VitorSousa(2);Manuela 
Alvarez(3);Sandra Balseiro(2)

(1) Institute of Anatomical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(2) Institute of Anatomical and MolecularPathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(3) Faculty of Sciences and Technology-Department of Life Sciences, University of Coimbra, Coimbra, Portugal 

 
Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.

 
 

PO HIST23  SÍNDROME DE NOONAN: UM DIAGNÓSTICO 
“ESQUECIDO” NA HIDRÓPSIA FETAL. NOONAN 
SYNDROME: AN “OBLIVIOUS” DIAGNOSTIC IN HYDROPS 
FETALIS

Ana Catarina Lai(1);Maria Beatriz Pimentão(1);Maria Teresa Carminho 
Rodrigues(2);Fabiana Ramos(2);Eulália Galhano(2);Miguel Branco(2);Raquel Pina(2)

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

 
Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading

CO HIST74  NEOPLASIAS MUCINOSAS DO APÊNDICE 
ILEOCECAL: CARACTERÍSTICAS SOBREPONÍVEIS EM 
LESÕES COM PROGNÓSTICO DISTINTO; APPENDICAL 
MUCINOUS NEOPLASMS: OVERLAPING 
CHARACTERISTICS OF LESIONS WITH DISTINCT 
PROGNOSIS

Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Mrinalini Honavar(1)

(1) ULS Matosinhos

 
Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.

 
 

PO CIT48  CARCINOMA EPIDERMOIDE BASALÓIDE DO 
PULMÃO: DOIS CASOS COM DIAGNÓSTICO 
CITOPATOLÓGICO BASALOID SQUAMOUS CELL 
CARCINOMA OF THE LUNG: TWO CASES WITH 
CYTOPATHOLOGIC DIAGNOSIS

Rui Almeida(1);Helder Moreira(1);Bruno Fernandes(1);Graça Fernandes(2);Lina 
Carvalho(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

 
Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.

PO HIST07  DIAGNÓSTICO INTRAOPERATÓRIO DE 
GÂNGLIO SENTINELA DA MAMA PELO MÉTODO DE 
“ONE-STEP NUCLEIC ACID AMPLIFICATION” (OSNA) – 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO

Pedro Luis(1);Isabel Andrade(1);Teresa Carpinteiro(1)

(1) Hospital Distrital de Santarem

 
Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.

 
 

PO HIST22  CARCINOMA RENAL BIFÁSICO 
ALVÉOLO-ESCAMÓIDE – UM ACHADO 
INCIDENTAL/BIPHASIC SQUAMOID ALVEOLAR RENAL 
CELL CARCINOMA – AN INCIDENTAL FINDING

Margarida Sousa Silva(1);José Ricardo Brandão(1);José Ramón Vizcaíno(1)

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

 
Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
 

 

CO CIT57  RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO: 
ESTUDO PRELIMINAR COMPARANDO CITOLOGIA E TESTE 
MOLECULAR DE HPV 

Sónia Carvalho(1);Luís Leça(1);Hugo Sousa(2);Luís Antunes(3);Inês Baldaque(2);Rui 
Henrique(1);Paula Monteiro(1)

(1) IPO Porto - Anatomia Patológica
(2) IPO Porto - Virologia
(3) IPO Porto - Epidemiologia

 
Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
 
 

PO HIST13  MELANOMA PRIMÁRIO DO ESÓFAGO 
SIMULANDO UMA LESÃO VASCULAR BENIGNA: RELATO 
DE UM CASO CLÍNICO

Ana Isabel Pereira Marques(1);João Magalhães(1)

(1) Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar de São João

 
Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.

 
 

PO HIST15  PATOLOGIA DA GLÂNDULA SUPRARRENAL – 
A CASUÍSTICA DE 9 ANOS DE UM SERVIÇO DE 
REFERÊNCIA; ADRENAL GLAND PATHOLOGY – THE 
CASUISTRY OF 9 YEARS FROM A REFERENCE CENTER 

Rui Caetano Oliveira(1);Rui Almeida(1);Pedro Rodrigues(2);Maria João Martins(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

 
Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.

CO CIT40  BIÓPSIA ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DE 
NÓDULOS TIROIDEUS: ESTUDO RETROSPECTIVO DE 
QUATRO ANOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
BETHESDA PARA RELATAR CITOPATOLOGIA DA TIRÓIDE 
COM CORRELAÇÃO CITO-HISTOLÓGICA

Margarida Caldas(1);Clara Castro(2);Cláudia Lobo(1);Luís Leça(3);Paula Monteiro(3)

(1) Serviço de Anatomia Patológica - Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE
(2) Instituto Português de Oncologia - Porto
(3) IPO Porto - Anatomia Patológica

 
Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.

 
 

CO HIST83  ACUIDADE DA AMOSTRAGEM UTERINA 
PRÉ-CIRÚRGICA PARA O DIAGNÓSTICO DE 
CARCINOSSARCOMA DO ENDOMÉTRIO: 
CONCORDÂNCIA ENTRE OS ACHADOS HISTOLÓGICOS 
INICIAIS E DEFINITIVOS; ACCURACY OF PRE-SURGICAL 
UTERINE SAMPLING FOR THE DIAGNOSIS OF 
ENDOMETRIAL CARCINOSARCOMA: AGREEMENT 
BETWEEN INITIAL AND FINAL HISTOLOGIC FINDINGS

Sara Petronilho(1);Ana Luís(1);João Lobo(1);Mónica Pires(2);Carla Bartosch(1)

(1) IPO Porto
(2)  IPO do Porto

 
Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
 

PO CIT66  3 ANOS DE TIPIFICAÇÃO DO HPV NO IPOCFG, 
EPE 3 YEARS OF GENOTYPING AT IPOCFG, EPE 

Paulo Figueiredo(1)

(1) IPO Coimbra

 
Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)

 
 
 

PO HIST19  COLORECTAL ADENOCARCINOMA AND 
PROINFLAMMATORY CYTOKINE POLYMORPHIC 
VARIANTS ADENOCARCINOMA COLORECTAL E 
VARIANTES POLIMÓRFICAS DAS CITOCINAS 
PROINFLAMATÓRIAS 

Lina Carvalho(1);Sofia Fernandes(2);PatriciaJegundo(2);Raquel Pandeirada(2);Maria 
Reis Silva(2);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(2);VitorSousa(2);Manuela 
Alvarez(3);Sandra Balseiro(2)

(1) Institute of Anatomical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(2) Institute of Anatomical and MolecularPathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(3) Faculty of Sciences and Technology-Department of Life Sciences, University of Coimbra, Coimbra, Portugal 

 
Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous

CO HIST81  METÁSTASES CEREBRAIS E ÓSSEAS – 17 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA DE UM LABORATÓRIO DE 
NEUROPATOLOGIA; BRAIN AND BONE METASTASIS - A 
17 YEARS OF EXPERIENCE FROM A NEUROPATHOLOGY 
LABORATORY

Rui Caetano Oliveira(1);Bruno Fernandes(2);Helder Moreira(2);Pedro Rodrigues(2);Rui 
Almeida(2);Olinda Rebelo(2);Hermínio Tão(2)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC

 
Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal

CO HIST82  VESÍCULA BILIAR: DIVERSOS ACHADOS 
HISTOPATOLÓGICOS; GALLBLADDER: SEVERAL 
HISTOPATHOLOGIC FINDINGS

Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Gonçalo Bezerra(1);Mrinalini Honavar(1)

(1) ULS Matosinhos

 
Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal

CO HIST82  VESÍCULA BILIAR: DIVERSOS ACHADOS 
HISTOPATOLÓGICOS; GALLBLADDER: SEVERAL 
HISTOPATHOLOGIC FINDINGS

Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Gonçalo Bezerra(1);Mrinalini Honavar(1)

(1) ULS Matosinhos

 
Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)

 
 
 

PO HIST19  COLORECTAL ADENOCARCINOMA AND 
PROINFLAMMATORY CYTOKINE POLYMORPHIC 
VARIANTS ADENOCARCINOMA COLORECTAL E 
VARIANTES POLIMÓRFICAS DAS CITOCINAS 
PROINFLAMATÓRIAS 

Lina Carvalho(1);Sofia Fernandes(2);PatriciaJegundo(2);Raquel Pandeirada(2);Maria 
Reis Silva(2);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(2);VitorSousa(2);Manuela 
Alvarez(3);Sandra Balseiro(2)

(1) Institute of Anatomical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(2) Institute of Anatomical and MolecularPathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
(3) Faculty of Sciences and Technology-Department of Life Sciences, University of Coimbra, Coimbra, Portugal 

 
Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.
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Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Objectivo: A biópsia aspirativa por agulha fina guiada por 
ecoendoscopia (EE-PAAF) tornou-se amplamente aceite como uma 
técnica eficaz de obtenção de material para diagnóstico e 
estadiamento. Pretendemos resumir a nossa experiência ao longo 
de um período de 9 anos. Métodos: Análise de uma série consecutiva 
de todas as biópsias aspirativas por agulha fina guiadas por 
ecoendoscopia digestiva alta entre Jan.2008 e Mar.2017. Para o 
cálculo da sensibilidade, especificidade e acuidade da EE-PAAF o 
diagnóstico citológico foi comparado com o diagnóstico histológico ou 
follow-up clínico-imagiológico. Resultados: Foram colhidas 238 
amostras de 220 doentes (21-89 anos; mediana=65 anos). A maioria 
das biópsias correspondeu a lesões pancreáticas (n=103), lesões 
subepiteliais gástricas (n=63) e esofágicas (n=23). Também foram 
biopsadas adenopatias, lesões subepiteliais duodenais, entre outras. 
A maioria das amostras foi considerada suficiente para avaliação 
citológica (n=175;73,5%). 121 casos apresentaram diagnóstico final 
para comparação. A sensibilidade, especificidade e acuidade da 
EE-PAAF no diagnóstico de lesões pancreáticas foi de 94,6%, 100% e 
95,5%, respectivamente, e de 95,8%; 100% e 96,4% nas lesões 
subepiteliais gastrointestinais. Discussão: A EE-PAAF é uma técnica 
válida de diagnóstico e estadiamento que apresenta sensibilidade e 
acuidade elevadas para a avaliação de lesões pancreáticas e lesões 
subepiteliais gastrointestinais. 
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Introdução: A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é o exame 
com maior acuidade para o diagnóstico de nódulos malignos da 
tiróide com uma taxa de falsos negativos (FN) inferior a 3%. Objetivos: 
Avaliar os FN de CAAF da tiróide (FNCAAFT) no Hospital da Luz em 
2014/2015. Material e Métodos: Dos 3179 doentes com CAAFT, 2111 
(66,4%) foram classificados como benignos. Destes, 299 (14,2%) foram 
operados no nosso hospital, dos quais 6 se revelaram FNCAAFT (2%). 
Os exames imagiológicos, citológicos, histológicos e o follow-up 
destes casos foram reanalisados. Resultados: Os doentes, 5 homens 
e 1 mulher, tinham entre 42 e 72 anos e os nódulos variaram entre 41 
e 95mm. O risco ecográfico de malignidade foi baixo em 5 e 
intermédio em 1 (ATA-2015). O diagnóstico citológico prévio de nódulo 
hiperplásico/colóide foi confirmado em todos, bem como o 
diagnóstico histológico de carcinoma papilar, variante folicular 
(CPTVF). Todas as lesões tinham áreas macrofoliculares ou quísticas, 
predominantes ou focais, e uma distribuição heterogénea das 
células com núcleos típicos de carcinoma papilar. No follow-up de 4 
dos doentes (9-24 meses), um teve metástases pulmonares e ósseas 
que regrediram com o tratamento com I131, estando os restantes 
livres de doença. Conclusões: Todos os nódulos FNCAAFT (2%) 
tinham dimensões superiores a 40mm e histologia de CPTVF. 
Nenhum dos casos tinha risco ecográfico de malignidade 
significativo. A presença de áreas macrofoliculares e quísticas, bem 
como a expressão heterogénea das características nucleares de 
carcinoma papilar podem justificar a ocorrência de FNCAAFT. 
Palavras-chave/Keywords: citologia/cytology, tiróide/thyroid, falsos 
negativos/false-negative rate.
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Palavras-chave/Key-words: Citologia/Cytology; Tiróide/Thyroid; 
Bethesda. Introdução: Os nódulos tiroideus são comuns na 
população. Entre 5 a 15% são malignos. A Biópsia Aspirativa 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 Instituto Português 
de Oncologia –Porto. Comparar os resultados obtidos utilizando 
citologia em meio líquido e esfregaços convencionais simultâneos 
(Grupo A) com os obtidos utilizando apenas citologia em meio líquido 
(Grupo B). 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 31/12/2016, 
respectivos dados demográficos e de follow-up. A análise estatística 
foi efectuada com SPSS. Resultados: Identificaram-se 1836 BAAF. A 
distribuição por categorias do BSRTC de diagnósticos iniciais foi: 
- Grupo A, 1179 BAAF: I. 160 (13,6%); II. 573 (48,6%); III. 285 (24,2%); IV. 68 
(5,8%); V. 35 (3,0%); VI. 58 (4,9%). - Grupo B, 657 BAAF: I. 88 (13.4%); II. 
312 (47.5%); III. 159 (24.2%); IV. 40 (6.1%); V. 23 (3.5%); VI. 35 (5.3%). 
Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos publicados na 
literatura, confirmando a utilidade da BAAF no estudo de nódulos 
tiroideus. A diferença entre os resultados obtidos nos Grupos A e B 
não é estatisticamente significativa, demonstrando a validade da 
avaliação diagnóstica exclusivamente em citologia de meio líquido.
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Introdução: O rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) foi iniciado 
em 2009 na Região Norte, recorrendo-se a um teste citológico em 
meio líquido, complementado pela genotipagem de HPV nos casos 
de ASC-US. Em agosto 2016, foi introduzida a genotipagem de HPV de 
alto risco (gtHPVar) como método inicial de rastreio em paralelo com 
a citologia, de forma aleatorizada, efetuando-se citologia como teste 
reflexo nos casos positivos. Material/Métodos: Estudo retrospetivo 
com caracterização clinico-patológica dos casos de RCCU avaliados 
no IPO-Porto entre agosto 2016 e janeiro 2017, comparando os casos 
com teste citológico inicial (grupo1) com os de gtHPVar inicial (grupo2). 
Resultados: Grupo1- 31954 casos: 30687 (96,03%) NILM, 513 (1,6%) 
ASC-US, 46 (0,14%) ASC-H, 394 (1,23%) LSIL, 81 (0,25%) HSIL, 8 AGC e 2 
adenocarcinomas invasores (AI). Dos 513 ASC-US, 203 foram 
HPVar-positivos. Dos 3016 casos no grupo etário 24-29anos, 167 
(5,54%) apresentaram lesão igual ou superior a ASC-US. Grupo2- 
24590 casos: 89,44% HPVar-negativos. Nos 2320 casos com citologia 
reflexa: 884 (38,10%) NILM, 1011 (43,58%) ASC-US, 53 (2,28%) ASC-H, 
269 (11,60%) LSIL, 61 (2,63%) HSIL, 14 AGC e 2 AI. Dos 2219 casos no 
grupo etário 24-29anos, 424 foram HPVar-positivos. Discussão: O 
conhecimento da patogénese e infeção por HPV permitiu a 
introdução do gtHPVar como método de primeira linha no RCCU. 
Contudo, a periodicidade do rastreio, inclusão de determinados 
grupos etários e método de triagem subsequente ainda suscitam 
dúvidas. O conhecimento do status gtHPVar quando da observação 
citológica poderá influenciar a sua interpretação. Palavras-chave: 
Rastreio; Cancro colo útero; Citologia; HPV
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Introdução: A microscopia electrónica (ME), técnica complementar 
de diagnóstico em desuso pelo advento e progresso da 
Imunohistoquímica e da Biologia Molecular, tem, hoje em dia, um uso 
restrito (1 - 3% da actividade de um serviço de Anatomia Patológica), 
para custos consideráveis de manutenção. Actualmente, na área 
médica, esta técnica é essencialmente utilizada na abordagem 
diagnóstica da biópsia renal inflamatória. Objectivo: O presente 
trabalho pretende avaliar o valor e o impacto da ME na patologia 
renal. Material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 201 
casos de biópsias renais "de novo" (179 biópsias de rim nativo e 22 de 
rim de transplante), confrontando o diagnóstico da ME com o da 
respectiva microscopia óptica e estudo em Imunofluorescência. Em 
cada caso, a avaliação ultraestrutural foi classificada como 
“essencial no diagnóstico” quando a ME redireccionava o 
diagnóstico, “apoio no diagnóstico” quando a ME acrescentava 
alguma característica útil ao diagnóstico inicial e “sem influência no 
diagnóstico” quando não alterava nem acrescentava nada ao 
diagnóstico inicial. Resultados: Foram classificadas 40 ME (19,9%) 
como “essencial”, 89 (44,3%) como “apoio no diagnóstico” e 72 (35,8%) 
como “sem influência”. Somando os casos “essencial” aos de “apoio 
”, a percentagem atingiu 64,2%. Esta percentagem é semelhante 
quando são avaliadas separadamente as biópsias de rim nativo 
(64,8%) e as de transplante (59,1%). Os casos “sem influência” 
permitiram excluir achados inesperados. Discussão: Este estudo 
demonstra a importância da ME nas biópsias renais nativas e de 
transplante. Palavras-chaves-Keywords: Microscopia electrónica/ 
Electron microscopy; Rim nativo/ Native Kidney; Rim de transplante/ 
Renal transplant
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Introdução: As tabelas de pesos placentários, com médias e 
percentis, são ferramentas indispensáveis para uma boa análise da 
patologia placentar. No entanto as tabelas utilizadas foram 
construídas com referência em populações de características 
distintas da nossa. Objectivos: Realizar uma tabela de pesos 
placentários com base nas características da nossa população alvo e 
comparação com as tabelas utilizadas na prática diária – Kalousek, 
Pinar e McCall. Material&Métodos: Analisadas retroespectivamente 
as placentas provindas da Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, 
num período de 8 anos (2007-2014). Excluídas placentas com 
informação clínico-patológica incompleta, trigemelares e com 
patologia passível de influenciar o peso placentar. Amostra final de 
733 placentas: 652 simples (88,95%) e 81 gemelares (11,05%), com 
idade gestacional (IG) entre 13-41s. Placentas simples (PS) com 
mediana de idade materna de 31,93±5,79anos e gemelares (PG) com 
mediana de 32,14±6,41anos. Foi definido, para estudo estatístico um 
número mínimo de 17 casos por IG, presente nas PS com IG das 13 às 
16s, das 20 às 25s, com 32s e das 34 às 40s; nas PG apenas às 35s. 
Estudo estatístico com SPSS20; significado estatístico para p<0,05. 
Resultados e Discussão: PS revelaram diferença estatística às 15s, 
22s, 23s, 24s, 34s, 35s, 36s, 37s, 38s, 39s e 40s. PG não revelaram 
diferença estatística. Os nossos resultados comprovam a diferença 
de pesos da nossa população comparativamente com as utilizadas 
para execução de tabelas de pesos placentares, principalmente nas 
PS. A construção de uma tabela personalizada permitirá uma 
abordagem mais correta do peso placentário. Palavras-chave: peso, 
placenta, tabelas/Keywords: weight, placenta, table.
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Palavras-chave: Limb body wall complex; bridas/ bands; cordão 
curto/ short cord. Introdução: O Limb body wall complex (LBWC) é 
uma condição congénita rara e fatal, definida pela presença de 2 ou 
3 defeitos envolvendo o encéfalo, a parede abdominal e os membros. 
A sua etiopatogénese permanece desconhecida. Várias hipóteses 
foram sugeridas: rutura precoce da membrana amniótica (MA), 
falência vascular e disgenesia embrionária. Objetivos: Rever uma 
grande série de LBWC, descrever os defeitos identificados e 
reconhecer fatores predisponentes (anomalias placentares, 
contexto materno). Material e Métodos: Os casos foram selecionados 
de 3 centros (9 anos). Os relatórios das autópsias, das placentas e os 
processos clínicos maternos foram revistos para cada caso. 
Resultados: Foram revistos 39 casos com diagnóstico de LBWC entre 
6745 autópsias (0.6%). A idade gestacional média foi de 15 semanas. 
A idade materna média foi de 32 anos (18 a 45 anos).  48,7% dos casos 
tiveram a associação de defeitos dos membros com defeitos 
torácicos e/ou abdominais. Exencefalias/encefalocelos foram mais 
frequentemente observados em associação com defeitos dos 
membros, comparativamente com defeitos toracoabdominais. 
Ocorreram malformações viscerais em 89,7% (35,9% do sistema 
urinário). Observaram-se anomalias placentares em 68,4%:  bandas 
amnióticas em 42,1%; cordão umbilical curto (CUC) em 63%; cordão 
com MA aderente em 40%; artéria umbilical única (AUU) em 37%. Os 
resultados preliminares da história materna e obstétrica não 
revelaram associações específicas. Discussão: O LBWC é uma 
condição heterogénea. Os nossos resultados demonstram elevada 
incidência de CUC e de AUU nestes casos e favorecem uma origem 
por anomalias precoces do disco embrionário.
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Introdução: A classificação dos tumores neuroendócrinos (NET) do 
tracto gastrointestinal (TGI) nunca foi consensual. Estudos recentes 
propõem a alteração do cut-off do Ki67 na graduação dos NET-G2 de 
2 para 3% e a criação de uma nova entidade, NET-G3. Estes 
caracterizam-se por um elevado Ki67 (>20%) e distinguem-se dos 
carcinomas neuroendócrinos (NEC) por não terem critérios 
morfológicos de carcinomas de pequenas ou grandes células. 
Objectivos: Caracterizar o prognóstico dos NET-G3 do TGI. Materiais: 
Foram revistos os casos de NET e NEC do TGI diagnosticados no 
IPOLFG nos últimos 10 anos. Foram excluídos casos com material ou 
informação clínica insuficientes. Os restantes casos foram revistos e 
reclassificados de acordo com a OMS e a nova proposta 
classificativa. Os dados clínicos foram obtidos dos processos clínicos.
Resultados: Obtiveram-se 153 casos (123 casos de NET, 30 de NEC). 
Rácio M:F-7:6. Idade média (diagnóstico): 56 anos, 9 meses [8–89A]. 
Topografias mais frequentes: estômago (20%); recto (16%); íleon e 
pâncreas (14%). Doze NEC foram reclassificados como NET-G3 (8%). 
Tempo médio de follow-up: 3 anos, 2 meses. Registaram-se 35 óbitos 
(23%). Intervalo livre de doença: 73,5 dias (NET-G3); 61 dias (NEC). 
Sobrevida mediana: 1 ano, 7 meses (NET-G3); 1 ano (NEC). Sobrevida 
a 2 anos: 25 % (NET-G3); 17% (NEC). Discussão: Os NET-G3 foram 
inicialmente descritos como tumores com menor agressividade 
comparativamente aos NEC. Neste estudo, os NET-G3 do TGI 
apresentaram um intervalo livre de doença e sobrevida mediana 
superiores aos NEC. Embora sem significado estatístico, estes 
resultados consubstanciam dados da literatura que sugerem um 
melhor prognóstico dos NET-G3. Palavras-chave: Tumor. 
neuroendócrino.(NET) ; Carcinoma.neuroendócrino(NEC) ; 
T r a c t o . G a s t r o i n t e s t i n a l ; G r a d u a ç ã o . K e y w o r d s : 
Neuroendocrine.tumor.(NET); Neuroendocrine.carcinoma.(NEC); 
Gastrointestinal.tract; Grading
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Introdução: Apesar da aparência inócua das neoplasias mucinosas 
de baixo grau do apêndice (LAMN), estas podem disseminar pela 
cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), no entanto 
mantém-se associadas a excelente prognóstico, desafiando a nossa 
definição de malignidade. As neoplasias mucinosas de alto grau 
associam-se a mau prognóstico. Objectivos: Avaliação e 
caracterização dos doentes com neoplasias mucinosas do apêndice.
Material e métodos:Análise retrospectiva dos processos clínicos e 
exames anatomopatológicos de 32 neoplasias mucinosas do 
apêndice ileocecal diagnosticadas no nosso Hospital entre 2001 e 
2016. Resultados: Vinte e três LAMN: 5 homens e 18 mulheres com 
média de idade de 61 anos (21-85), 8 apresentavam mucina 
extramural, um com pseudomixoma peritoneal. O período médio de 
‘follow-up’ foi 56 meses (5-138). Dezassete estão vivos, sem evidência 
de doença, 5 morreram por outras causas e 1 perdido. Nove 
adenocarcinomas mucinosos: 5 homens e 4 mulheres com média de 
idade de 55 anos (29-83), tempo médio de ‘follow-up’ foi 45 meses 
(0-131). O estadiamento: um pT1, dois pT2, dois pT3 e quatro pT4. Um 
caso com metastização ganglionar e outro com metastização à 
distância. Cinco doentes ainda vivos; um com doença. Quatro 
morreram da doença. Discussão: Nenhuma LAMN recidivou ou foi 
causa de morte. A presença de mucina extramural não mostrou ser 
factor de mau prognóstico. A distinção entre estas neoplasias é 
essencial perante as diferenças de comportamento e tratamento do 
doente. A literatura apresenta diferentes nomenclaturas para lesões 
com características semelhantes, sendo necessário consenso e 
clarificação dos critérios de diagnóstico, sobretudo nas lesões 
‘borderline’. Palavras-chave: Apêndice, LAMN, Mucinosa. Key words: 
Appendix, LAMN, Mucinous
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Introdução: Metástases cerebrais (MC) são descritas como os 
tumores predominantes do sistema nervoso central 
maioritariamente com origem primária em carcinomas pulmonares, 
mamários e colorretais. Objectivo: Efetuar a casuística de 17 anos do 
laboratório (2000-2016). Material & Métodos: Excluídas 
recidivas/resíduos e metástases de sarcomas: 624 MC, múltiplas em 
3,3%, correspondendo a 602 doentes: 328 homens (54,5%) e 274 
mulheres (45,5%), com localizaçao intradural em 81,7%, e ósseas em 
18,3%. Metástases pulmonares (PM) representaram 198 casos 
(32,9%), mamárias (BM) 118 (19,6%), colorretais (CM) 80 (13,3%) e 
melanoma 35 (5,8%); metástases de tumores de origem 
indeterminada (UM) totalizaram 63 casos (10,5%). PM foram mais 
frequentes em homens (76,5%), parenquimatosas (88,2%), 
supratentoriais com localização frontal (19,1%) e infratentoriais 
(18,6%); mediana de idades 61,00±11,05anos (35-85). BM revelaram 
predileção parenquimatosa (89,3%) e infratentoriais (30,3%); 
mediana de idades 55,00±12,32anos (32-80). CM foram mais 
frequentes nos homens (59%), parenquimatosas (88%) e 
infratentoriais (37,3%); mediana de idades 65,00±11,23anos (33-84).
UM predominaram em homens (69,8%), em localização 
parenquimatosa (71,4%), com mediana de idades de 65±11,85 (36-86).
Após mediana de follow-up de 6,00±30,35meses, a sobrevida aos 3 
e 5 anos foi: 8% e 5,6% para as PM, mediana 4,00±0,92meses; 21,1% e 
6,9% para as BM, mediana 10,00±1,71meses; 9,4% e 7,8% para as CM, 
mediana 5,00±0,67meses; 14,5% e 0% para as UM, mediana 4,00±1,11
Conclusão & Discussão: Os tumores primários predominam sobre as 
MC, embora crescentes e de origem primária compatível com a 
literatura. A sobrevida aos 5 anos foi 0% para as UM. Palavras-chave: 
metástases cerebrais, sobrevida, parenquimatosa. Keywords: brain 
metastasis, survival, parenchymal
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Introdução: A avaliação anátomo-patológica da vesícula biliar, 
independentemente da indicação clínica, é um procedimento de 
rotina. Ocasionalmente podemos encontrar achados patológicos 
significativos. Objectivos: Avaliação e descrição dos diferentes 
diagnósticos realizados. Material e métodos: Revisão dos processos 
clínicos e peças de colecistectomia submetidas para exame 
anátomo-patológico durante os anos de 2014 a 2016. Resultado: 
Foram examinadas 1254 vesículas biliares. No exame histológico 
foram realizados diagnósticos neoplásicos, pré-malignos ou 
malignos em 1,2%(n=15) das vesículas biliares, sendo mais de metade 
dos achados incidentais: 3 neoplasias intraepiteliais biliares (BilIN), 1 
metástase de adenocarcinoma e um linfoma de Hodgkin primário da 
vesícula; dos 5 adenomas um foi incidental e dos 5 adenocarcinomas, 
dois em estadio pT1b foram incidentais e os 3 com suspeita clínica 
pT2. Nas restantes vesículas biliares observamos: colecistites 
crónicas em 78,5%, (clássicas, xantogranulomatosas, foliculares, com 
hiperplasia adenomiomatosa ou metaplasia) (n=985), colecistites 
agudas em 14,7% (n=184) e pólipos de colesterol em 5,6% (n=70). 
Discussão: Os nossos dados revelam a diversidade de diagnósticos 
realizados em peças de colecistectomia, incluindo patologia 
inflamatória, neoplasias benignas e malignas, destas últimas 53,3% 
incidentais. Este estudo evidencia a relevância da avaliação 
anatomopatológica, bem como a importância de obter boa 
amostragem, de forma a identificar patologias, que necessitem 
tratamento ou vigilância adicional. Palavras-chave: Vesícula biliar, 
Colecistectomia, Histopatologia. Key words: Gallbladder, 
Cholecystectomy, Histopathology.
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Introdução: A decisão da terapêutica cirúrgica nas doentes com 
tumores uterinos é frequentemente baseada nos achados 
histológicos da amostragem uterina pré-cirúrgica. Os 
carcinossarcomas uterinos são tumores agressivos que implicam 
um estadiamento cirúrgico alargado, incluindo linfadenectomia, 
omentectomia e biopsias peritoneais. Objetivos: Com este trabalho 
pretendemos avaliar a concordância entre os achados histológicos 
da amostragem uterina pré-cirúrgica e das peças de histerectomia 
nas doentes diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de todas as doentes 
diagnosticadas com carcinossarcoma do endométrio no 
IPO-Porto(2000-2016), com amostragem uterina pré-cirúrgica(n=28). 
Reavaliação das características anátomo-patológicas e estudo 
estatístico. Resultados: A amostragem uterina pré-cirúrgica foi 
realizada através de biopsia (n=16) ou curetagem(n=12). O 
diagnóstico inicial e definitivo foi concordante em 16 dos 28 casos(57% 
sensibilidade). Os casos discordantes incluíam amostras 
pré-cirúrgicas com representação apenas do componente 
epitelial(n=5) ou apenas do componente mesenquimatoso(n=7). Nas 
peças de histerectomia os tumores tinham um tamanho mediano de 
8cm (amplitude:2,5-13cm) e a percentagem de componente epitelial 
variava entre 1% e 95%. A distribuição por estadio FIGO foi: I-36%, 
II-14%, III-32%, IV-18%. Observou-se uma associação significativa 
entre a representação tumoral na biopsia e a percentagem dos 
componentes histológicos do tumor primário(p=0.002). Não se 
encontraram diferenças significativas na concordância em relação 
com o tipo de amostragem(p=0.136), tamanho do tumor(p=0.147) ou 

estadio(p=0.704). Discussão: A concordância entre os achados 
histológicos das biopsias e peças é moderada, mas em grande parte 
uma caracterização minuciosa do tumor na amostragem 
pré-cirúrgica pode permitir a adequada decisão terapêutica. 
Palavras chave: Carcinossarcoma, endométrio, diagnóstico, biopsia; 
Carcinosarcoma, endometrium, diagnosis, biopsy.
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Palavras chave: Merkel, “Cell Block”, Parótida.  Keywords: Merkel, 
“Cell Block”, Parotid. Introdução: O carcinoma de células de Merkel 
(CCM) é uma neoplasia neuroendócrina cutânea, rara, de 
crescimento rápido e agressivo. Este carcinoma está associado à 
exposição UV, imunossupressão e ao vírus do polioma, pelas suas 
proteínas oncogénicas. Tem grande capacidade de recidiva e 
metastização, tornando-se necessário um diagnóstico correcto 
atempadamente. Destaca-se que em 8-14% das metástases 
ganglionares não existe uma neoplasia primária conhecida. 
Objectivo: Descrição de um caso de CCM com uma apresentação 
invulgar. O caso foi diagnosticado por citologia aspirativa em “Cell 
Block”, o que leva a ponderar o seu uso como método fidedigno de 
diagnóstico. Métodos: Homem de 81 anos com demência e 
amputação bilateral dos membros inferiores, sem histórico tumoral. 
Clinicamente apresentava uma massa na região parotídea 
esquerda, com 2,6 x 2cm, ulcerada e interpretada clínica e 
imagiologicamente como uma neoplasia primitiva da parótida, 
fistulizada. Resultados: A citologia aspirativa, em “Cell Block”, desta 
massa, mostrou células pequenas de citoplasma escasso e núcleo 
com cromatina fina, realizaram-se estudos imunohistoquímicos que 
revelaram positividade para citoqueratina 20, cromogranina e NSE. 
A lesão foi interpretada como um carcinoma neuroendócrino, 
favorecendo o CCM. Discussão: A excisão parcial cirúrgica da lesão 
revelou tratar-se de um CCM cutâneo com invasão da parótida, 
situação inversa à descrita clínica e imagiologicamente. Este 
carcinoma não é a maior suspeita num caso de massa parotídea 
fistulizada. O uso da citologia aspirativa em “Cell Block”, revelou ser, 
neste caso, bastante fiável.
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Introdução: O melanoma é uma neoplasia extremamente rara no 
pulmão, para onde ocorre metastização frequente, competindo no 
diagnóstico diferencial com carcinoma e sarcoma. A metástase 
pulmonar de melanoma é geralmente de localização periférica e 
menos frequentemente central/endobrônquica; constitui um 
diagnóstico diferencial desafiante, dificultado por falta de 
informação clínica. Objectivos: A metástase endobrônquica de 
melanoma é incomum. Relatamos um caso diagnosticado por 
citopatologia, com lesão cutânea prévia. Material e Métodos: 
Tratava-se de um homem de 65 anos de idade, referenciado ao 
serviço de urgência com tosse hemoptóica com um mês de evolução. 
A radiografia do tórax revelou atelectasia do lobo pulmonar médio e 
na broncofibroscopia identificou-se uma lesão endobrônquica. 
Resultado: Efetuou-se citobloco do lavado brônquico que revelou 
maciços de células atípicas e hipercromáticas, coexistindo outra 
população de células maiores, descoesas, com núcleo pleomórfico e 
nucléolo proeminente, sobre um fundo necrótico. A 
imunohistoquímica revelou negatividade para queratinas, TTF1, LCA 
e CD56, e positividade focal para vimentina e HMB45. Considerou-se 
a hipótese de melanoma e na análise dos antecedentes pessoais 
identificou-se a excisão de melanoma retroauricular, cinco anos 
antes. Discussão: Numa série de 174 casos de metástases 
endobrônquicas identificaram-se apenas 8 casos (4,5%) de 
melanoma, pelo que ainda que infrequente deve ser considerado 
como hipótese diagnóstica de uma lesão endobrônquica. Com este 
caso pretendemos também salientar a importância da informação 
clínica. Palavras-chave: citologia, metástase, melanoma, brônquio
Key-words: cytology, metastasis, melanoma, bronchus.
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Introdução: O carcinoma epidermoide basalóide (CEB) do pulmão é 
uma neoplasia rara e agressiva, com alta taxa de metastização, 
geralmente de localização hilar. O diagnóstico citopatológico desta 
neoplasia é infrequente, colocando diagnóstico diferencial com 
carcinoma de células pequenas e outros subtipos histológicos com 
padrão sólido. Objectivos: O CEB é um diagnóstico diferencial 
importante das lesões tumorais endobrônquicas. Relatamos dois 
casos de CEB diagnosticados por citopatologia. Material e Métodos: 
Caso 1: Homem de 59 anos de idade recorreu ao serviço de urgência 
(SU) com dispneia, tosse e cansaço fácil. Caso 2: Homem de 46 anos 
de idade, ex-fumador, deu entrada no SU com dispneia, tosse e 
hemoptises. As videobroncofibroscopias revelaram, em ambos os 
casos, lesões tumorais obstruindo o brônquio lobar superior direito, 
e os brônquios lobares médio e inferior direitos, respetivamente. 
Resultado: A análise citopatológica dos aspirados brônquicos de 
ambos os casos, com realização de citoblocos, mostrou agregados 
de células com citoplasma escasso, núcleos com pleomorfismo 
ligeiro e cromatina homogénea; imunomarcação positiva para p63 e 
CK5.6, e negativa para marcadores neuroendócrinos. Observou-se 
concordância com análise histopatológica das biópsias. Discussão: A 
maior série por nós conhecida, de citopatologia de CEB, conclui que 
só o conjunto das caraterísticas citomorfológicas com técnicas 
auxiliares permite o diagnóstico definitivo. Neste trabalho 
pretendemos ilustrar as dificuldades expressas do diagnóstico 
citológico desta rara neoplasia, alertando para o diagnóstico 
diferencial com outras neoplasias de padrão sólido. Palavras-chave: 
citologia, pulmão, carcinoma basalóide. Key-words: cytoly, lung, 
basaloid carcinoma.
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Introdução: A infeção por HPV de alto risco (AR) é condição 
necessária para a génese do Cancro do Colo do Útero. A inclusão no 
rastreio de doentes vacinadas veio alterar a metodologia de rastreio: 
da citologia em 1ª linha para a tipificação do HPV. Objectivos: 
Caracterizar o tipo de HPV na população estudada nos anos 
2014/2016. Material e Métodos: Foram recuperados os casos em que 
foi realizada tipificação por Papillocheck®, (1751, sendo 749 
provenientes do Rastreio do Cancro do colo do Útero da zona Centro 
-RCCU);  e 137 por PCR/Sequenciação. Foi feita a correspondência 
com os resultados das Citologias e com os dados clínicos. Resultados: 
Papillocheck®, n=1751, 502/28,6% positivos que correspondem a 96 
NILM, 213 ASCUS, 25 ASC-H, 126 LSIL, 25 HSIL e 14 AGC. Tipo de vírus 
mais frequente: HPV 16 (98 /19,52%). De destacar o HPV 53 como 2º 
tipo de vírus de AR mais frequente (60 /11,95), o HPV 70 (19 /3,78), o 
HPV 73 (5/1) e o HPV 82 (5/1). Nenhum destes tipos está presente nos 
métodos validados para os Rastreios. Controlo de qualidade do 
Papillocheck® por PCR em 137 amostras: 121 concordantes (88,3%), 11 
discordantes (8,3 %), e 5 positivos só por PCR (3,4%). Discussão / 
Conclusão:  Embora a amostra não seja representativa do RCCU, o 
método ideal de tipificação de rastreio, deverá incluir os tipos 53 e 73. 
A sua não inclusão, resulta na não identificação de cerca de 5,6%, de 
carcinomas invasivos (3,7% e 1,9% respetivamente). 
PALAVRAS-CHAVE: HPV, TIPIFICAÇÃO, RCCU. KEY WORDS: HPV, 
SCRENNING (RCCU)
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Introdução: A análise de amostras de expetoração induzida é um 
método utilizado para fenotipagem de doentes asmáticos 
baseando-se na contagem diferencial de leucócitos na expetoração.1 
Existem diversos protocolos para processamento das amostras com 
eficácias variáveis.2. Objetivos: Foi nosso objetivo otimizar o 
protocolo para processamento de amostras de expetoração para 
caracterização de doentes asmáticos e analisar os dados obtidos. 
Material e métodos: Utilizando protocolos previamente descritos na 
literatura2 introduzimos alterações na filtragem e na coloração e 
avaliámos 30 amostras de expetoração induzida. Foi efetuada uma 
avaliação qualitativa e quantitativa - contagens celulares totais e 
diferenciais das amostras obtidas para aferir a exequibilidade do 
protocolo otimizado. Resultados: Relativamente ao protocolo de 
processamento verificámos que o uso de filtragem da amostra com 
malha de nylon conduzia a perda celular pelo que esse procedimento 
foi eliminado. A introdução da coloração de Papanicolaou (apenas 
está descrito na literatura o uso de May-Grünwald Giemsa [MGG]) 
para a contagem celular diferencial permitiu diminuir o fundo, a 
sobreposição celular, o obscurecimento por bactérias e melhorou a 
preservação celular, quando comparado com amostras coradas 
com MGG. Na avaliação macroscópica das amostras as zonas de 
expetoração em relação à saliva estão significativamente  
associadas (p<0,001) a maior celularidade e menor contaminação 
pavimentosa. Discussão : O protocolo otimizado no nosso laboratório 
permite o processamento de amostras de expetoração e a sua 
preparação em condições adequadas para efetuar a fenotipagem de 
doentes asmáticos. A avaliação macroscópica da amostra permite 
antecipar melhores resultados na avaliação morfológica da 
expetoração induzida e orientar procedimentos durante a colheita.
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Palavras-chave: OSNA; sentinel lymph node/gânglio sentinela; 
breast/mama. Introdução: O método “one-step nucleic acid 
amplification” (OSNA) é um ensaio de diagnóstico molecular que 
permite detectar a presença de células tumorais metastizadas, 
analisando a totalidade do gânglio linfático de maneira 
automatizada, pela detecção do ARNm de Citoqueratina 19 (CK19), 
um marcador de células epiteliais que habitualmente não é expresso 
no gânglio linfático normal. Objectivos: Estudo da casuística do 
serviço de Anatomia Patológica do Hospital Distrital de Santarém 
(HDS) de gânglio sentinela realizado por OSNA e do status ganglionar 
das peças de linfadenectomia axilar em pacientes com 
macrometátase. Material e métodos: Desde a introdução deste 
sistema no HDS em Junho 2012 até Dezembro 2016, foram realizados 
um total de 623 análises de gânglios sentinelas, que correspondem a 
435 pacientes. Resultados: Pelo método de OSNA detectaram-se 
68(16%) doentes com macrometástases (ARNm >5000 cópias), 
95(22%) com micrometástases (ARNm entre 250-5000 cópias), 16(4%) 
com células tumorais isoladas (ARNm entre 100 e 250 cópias) e 
256(58%) negativos (ARNm <100 cópias). Das pacientes com 
macrometástases, na lindanectomia axilar isolaram-se uma média 
de 22 gânglios linfáticos, tendo-se detectado a presença de 
metástases em apenas 20(23%), sem aparente relação com o 
número de cópias. Conclusão: O método de OSNA é um 
procedimento seguro e altamente sensível, que permite a avaliação 
rápida do gânglio sentinela da mama intraoperatoriamente. Os 
nossos resultados de gânglios sentinelas positivos estão de acordo 
com a literatura, no entanto a taxa de envolvimento de outros 
gânglios axilares nas peças de linfadenectomia axilar encontra-se 
abaixo do descrito.

 
 

PO HIST08  LINFOMA FOLICULAR COM MORFOLOGIA EM 
ANEL DE SINETE: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
EM BIÓPSIA DA MAMA

Pedro Luis(1);Verónica São Pedro(1)

(1) Hospital Distrital de Santarem

 
Palavras-chave: Signet-ring cell lymphoma/linfoma de células em 
anel de sinete; breast/mama. Introdução: A variante de células em 
anel de sinete é uma forma de apresentação rara de diversas 
entidades de linfoma, e pode ser facilmente confundido com 
carcinoma, principalmente em localização extraganglionar. 
Objectivos/Material e métodos: Apresentação de um caso de linfoma 
folicular, com morfologia em anel de sinete, em biópsia da mama, 
com suspeição clínica de carcinoma. Resultados: Paciente de 68 
anos, com nódulo misto de elevada densidade com 25x15mm, no 
prolongamento axilar da mama esquerda, com adenopatia suspeita. 
Os achados eram clinicamente suspeitos de carcinoma. Realizou 
biópsia da lesão nodular e da adenopatia. Ao exame histológico 
observava-se proliferação difusa, compacta, de células pequenas a 
médias, com citoplasma claro, vacuolizado, na sua maioria com 
morfologia em anel de sinete. No estudo IHQ inicial observou-se 
negatividade para marcadores epiteliais e positividade para CD45. 
No estudo complementar as células mostraram positividade para 
CD20, CD10, bcl-2 e bcl-6, e negatividade para CD3, CD5, CD21 e ciclina 
D1, pelo que foi feito o diagnóstico de linfoma folicular, com 
morfologia em anel de sinete. A biópsia ganglionar mostrava linfoma 
folicular, mas de morfologia habitual. Conclusão: Linfomas com 
morfologia em anel de sinete são raros. Em localização 
extraganglionar (neste caso mama) o diagnóstico diferencial pode 
ser desafiante, especialmente em casos com escasso material 
tumoral, onde pode facilmente ser confundido com carcinoma (neste 
caso com carcinoma de tipo não especial (NST) ou lobular com 
morfologia em anel de sinete), sendo a IHQ uma ferramenta 
essencial ao diagnóstico.
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Introdução: A malignidade de tipo somático(MS) em contexto de 
tumores de células germinativas testiculares(TCGT) é rara. Ocorre 
mais frequentemente em sedes metastáticas após instituição de 
quimioterapia (conferindo mau prognóstico), mas pode 
apresentar-se como doença testicular, principalmente no contexto 
de teratomas pós-puberais(TE). Objectivos: Apresentar um caso de 
TE com MS sob a forma de tumor neuroectodérmico primitivo(PNET), 
focando aspectos problemáticos no diagnóstico desta entidade e 
revendo a literatura. Material e métodos: Um homem de 52 anos foi 
referenciado ao IPO Porto com um aumento difuso do testículo 
esquerdo. A tomografia por emissão de positrões(PET) favoreceu 
uma neoplasia maligna testicular com adenopatias mesentéricas. 
Resultado: Os achados morfológicos e imunohistoquímicos na 
biópsia testicular sugeriram envolvimento por carcinoma 
neuroendócrino de pequenas células. A peça de orquidectomia 
radical, com 576g de peso e 13x11x8,5cm, encontrava-se totalmente 
ocupada por neoplasia sólida, esbranquiçada, endurecida, com 
áreas de necrose e hemorragia, que invadia o epidídimo e o 
mediastino testicular. Ao exame histológico apresentava 
arquitectura sólida e crescimento infiltrativo, com células pequenas, 
redondas e azuis, artefactos de esmagamento, formação de rosetas 
e atipia severa. Observou-se positividade para CK8/18 e Sinaptofisina 
(focal), CD99 e CD56 (forte e difusa). Discussão: A exérese cirúrgica é 

o tratamento de eleição para a maioria dos casos de MS, dada a sua 
intrínseca resistência à quimioterapia. Contudo, os Patologistas 
devem reconhecer a MS sob a forma de PNET e reportá-la, já que 
esquemas de quimioterapia específicos para PNET mostraram 
eficácia no tratamento deste subtipo de TCGT. Palavras-chave: 
Testículo, teratoma, PNET | Testis, teratoma, PNET.
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Introdução: As lesões vasculares do tracto genito-urinário(TGU) são 
infrequentes. O hemangioma anastomosante(HA) é uma neoplasia 
rara e pouco reconhecida, com sede frequente no TGU, podendo 
simular angiossarcomas. O diagnóstico diferencial entre estas duas 
entidades é fundamental dado o diferente prognóstico. Objectivos: 
Apresentar um caso de HA renal, seguido de revisão de todos os 
casos descritos na literatura. Material e métodos: Um homem de 63 
anos foi referenciado ao IPO Porto com uma história de hematúria e 
disúria com 4 meses de evolução. A tomografia computorizada 
mostrou uma massa no rim direito em topografia peri-hilar, 
sugestiva de neoplasia urotelial. Resultado: A peça de nefrectomia 
radical revelou um nódulo de 5x3,5cm, bem delimitado, localizado no 
terço superior da pelve renal, esponjoso e vermelho-mogno. A lesão 
era composta por uma rede de vasos capilares anastomosados, 
numa arquitectura lobular, no seio de um estroma laxo, 
edemaciado. Observavam-se células endoteliais hobnail dispersas, 
exibindo atipia citológica mínima, bem como células não endoteliais 
de suporte. Outros achados focais incluíam áreas de atipia citológica 
moderada, trombos vasculares e hematopoiese extra-medular. O 
estudo imunohistoquímico revelou positividade para marcadores 
vasculares e um índice proliferativo(Ki67)<1%. A revisão da literatura 
revelou 117 casos de HA, 61 (52.1%) localizados no TGU (56 no rim, 1 na 
bexiga, 4 no testículo/estruturas paratesticulares). Discussão: O HA é 
uma entidade diagnóstica rara e levanta o problema do diagnóstico 
diferencial com angiossarcoma. Os Patologistas devem reconhecer 
esta variante do hemangioma de modo a evitar o sobre-diagnóstico 
de angiossarcoma. Palavras-chave: hemangioma, rim, 
angiossarcoma | hemangioma, kidney, angiossarcoma
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Introdução: O melanoma primário do esófago é uma neoplasia rara 
com mau prognóstico. Objectivo: Relatamos o caso de uma mulher 
com melanoma primário do esófago de longa duração que simulava 
uma lesão vascular benigna. Material e métodos: Em 2014 uma 
mulher de 56 anos recorreu ao nosso hospital devido a disfagia, 
principalmente para líquidos, regurgitação e dor torácica com cerca 
de quatro anos de evolução. A endoscopia digestiva alta mostrava 
lesões nodulares violáceas, a maior com cerca de 3cm de maior 
dimensão, no esófago distal, que eram sugestivas de hemangioma 
cavernoso. A doente abandonou o acompanhamento hospitalar por 
razões familiares. Dois anos mais tarde regressou à consulta por 
agravamento da disfagia. A endoscopia digestiva alta mostrou 
aumento do tamanho das lesões anteriormente descritas. A doente 
foi submetida a esofagectomia parcial. Resultados: Histologicamente 
as lesões eram constituídas por células fusiformes com pigmento 
melânico e núcleos ovóides com cromatina grosseira e 
pseudoinclusões; as células neoplásicas eram positivas para 
HMB-45, Melan-A e S100. A mucosa esofágica adjacente mostrava 
hiperplasia melanocítica lentiginosa com atipia e melanoma in situ. 
Todo o tegumento cutâneo da doente foi avaliado, não tendo sido 
encontradas lesões suspeitas e, portanto, foi feito o diagnóstico de 
melanoma primário do esófago. Discussão: Embora raro, o 
melanoma primário do esófago deve ser sempre considerado no 
diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas esofágicas e, apesar de 
ser geralmente agressivo, pode apresentar uma evolução mais 
favorável. Palavras chave: Melanoma primário do esófago; 
Melanoma in situ; Hemangioma cavernoso. Keywords: Primary 
oesophageal melanoma; Melanoma in situ; Cavernous 
haemangioma.
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Objectivo: Apresentamos um caso de hidatidose observado em 
autópsia no nosso Serviço. Hidatidose é uma doença zoonótica, 
causada pelo parasita Echinococcus granulosus. As suas diferentes 
formas constituem um problema de saúde pública, que na Europa 
tem a sua expressão máxima na bacia do mediterrâneo. Em 
Portugal constitui uma doença de declaração obrigatória (2016 n=2).
Metodos: Autópsia, citologia, histologia. Resultados: Homem de 41 
anos com antecedentes de hidatidose pulmonar e pericárdica 
tratada cirurgicamente aos 21 anos, portador de CDI. Dois meses 
antes inicia quadro de tosse com expectoração hemoptoica e, 
apesar de antibioterapia empírica tem agravamento progressivo. A 
TC torácica e a broncofibroescopia foram inconclusivas. Entra na 
Urgência em paragem cardio-respiratória, após hemoptise maciça 
refratária a manobras de reanimação. A autópsia revelou 
Hidatidose pulmonar multiquística bilateral, com fístula para ramo 
da artéria pulmonar e presença de hidátides na cavidade ventricular 
direita comprovação citológica dos escolex. Conclusão: Nos países 
com prevalência elevada a hidatidose é uma entidade à qual os 
clínicos devem ter em conta nos seus diagnósticos diferenciais, e que 
pode ser fatal em casos não diagnosticados. Palavras Chave: 
Hidatidose; Echinococcus granulosus; Autopsia. Key Words: 
Hidatidosis; Echinococcus granulosus, Autopsy.
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Introdução: As neoplasias das glândulas suprarrenais (SR) são pouco 
frequentes e constituem um espectro amplo, englobando lesões 
pseudotumorais, tumores benignos e malignos, primários e 
secundários (TS), cujo diagnóstico definitivo depende de ampla 
amostragem, correta observação e aplicação de scores para 
classificação (SC).  Objectivos: Revisão da casuística do nosso serviço 
de 9 anos (2008-2016), com aplicação de SC atuais e correlação 
clínica: género, idade e lateralidade. Material&Métodos: 217 doentes, 
85 homens (39,2%) e 132 mulheres (60,8%), com diagnósticos de 
adenoma (49,3%), feocromocitoma (20,3%), mielolipoma (7,4%), 
hiperplasia (5,1%), carcinoma adrenocortical (4,6%) e Mx (4,1%); outros 
diagnósticos, tais como hematomas organizados e lesões quísticas 
representaram 9,2%. Resultados e Discussão: Os adenomas 
predominaram em mulheres (68,2%) e à esquerda (62,6%), com 
mediana de 55,03±13,19anos e nódulo com tamanho médio de 
3,25±2,62cm. Os feocromocitomas foram igualmente mais 
frequentes no género feminino (59,1%), com ligeiro predomínio à 
direita (52,3%). A mediana de idade foi 52,98±14,79anos e tamanho 
médio 4,94±2,15cm. O carcinoma adrenocortical revelou distribuição 
similar pelos dois géneros, sem predilecção lateral, com mediana de 
idades de 53,30±6,36anos e tamanho médio 11,30±6,92cm. Nos TS o 
órgão de origem foi variado, com 2 casos de primário pulmonar e 
colorretal. Refere-se ainda um caso de linfoma B de grandes células 
e um angiossarcoma, primários da SR. As neoplasias das SR são 
raras, dependendo a classificação da exaustiva amostragem 
tumoral aliada à experiência na aplicação histológica dos atuais SC, 
pelo que idealmente deverão ser estudados em centros de 
referência. Palavras-chave: glândula supra renal, patologia, 
casuística. Keywords: adrenal gland, pathology, casuistry.
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Introduction and objective: Gangliocytic paragangliomas are rare. 
First described by Dahl in 1985. Kepes and Zacharias introduced the 
term “gangliocytic paraganglioma” in 1971, because of features similar 
to ganglioneuroma and paraganglioma. These neoplasms are 
composed of an admixture of three cell types: epithelioid, spindle and 
ganglion cells. This tumor has generally been regarded as benign, but 
a few cases with regional lymph node metastasis and even distant 
metastasis have been reported.  Method: A 57-year-old woman 
presented to our institute with dispepsia. An intraluminal mass at the 
second portion of the duodenum was discovered in upper 
endoscopy. The patient underwent endoscopic resection for which 
pathologic examination of the specimen demonstrated safe margins.
Results: Histological examination showed a circumscribed 
submucosal mass with spindle cells arranged in nests and 
trabeculae. Rare ganglion cells were identified, scattered within the 
spindle cell compartment. The epithelioid cells were positive for 
chromogranin and synaptophysin. Ganglion-like cells showed 
positive reactivity for synaptophysin. The spindle-shaped cells 
showed positive reactivity for S-100 protein. The expression of Ki-67 
was <2%. Conclusion: In cases in which the tumor is resected with 
negative margins, it appears to be safe to continue with surveillance 
and forego adjuvant therapy. Keywords:  Gangliocytic paraganglioma 
(Paraganglioma gangliocítico). Epithelioid, ganglion and spindle cells 
(Células epitelióides, gangliónicas e fusiformes)
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Introduction: Cytokines are the main mediators of immune 
responses, and intestinal inflammation early stages are not 
elucidated. Objective: This study aimed to explore the impact of 
pro-inflammatoryIL-1, IL-2, IL-12, TNF-α, and IFN-γcommon 
polymorphisms in Colorectal Adenocarcinoma (CRAC). Methods: 
CRAC 56 biopsiesand 100 blood samples/ healthy subjects control 
group were submitted toIL1A -889T>C, IL1B (-511C>T, and +3954C>T), 
IL1R (Pst1970C>T), IL2 (-330T>G, and +160G>T), IL12 (+1188C>A), TNFA 
(-238G>A, and -308G>A), and IFNG (+874T>A)polymorphisms were 
genotyped/ commercially available kits. Results: High expression 
alleles of IL1A -889T(OR=0.3; 95%CI:0.1-0.6), IL1B -511C(OR=0.4; 95% 
CI:0.2-0.7), TNFA -238A(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), TNFA -308A, IL-2 
+160G(OR=0.5; 95% CI:0.3-0.9), and IL12 +1188A(OR=0.3; 95% CI:0.1-0.6) 
associated with CRAC prevalence (p<0.002). Discussion: Potential 
pathogenesis of proinflammatory cytokine polymorphisms in CRAC 
predisposing appears to have important role/ uncontrolled 
inflammatory responses in genetic epithelial remodelling. Keywords: 
Colorectal cancer, Cytokine, Sporadic and colitis-associated CRC. 
Palavras - chave: Cancro colorectal, citocinas, CRC esporádico e 
associado às colites.
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Introdução: O carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide foi 
descrito pela primeira vez por Petersson et al, em 2012, tendo sido 
caracterizado por Hes et al. Morfologicamente, parece estar 
relacionado com o carcinoma papilar de células renais. Objetivos: 
Reportamos o caso de um doente com o diagnóstico incidental de 
nódulo de 2 cm no rim esquerdo. Material e Métodos: Descrição de 
um caso e revisão da literatura acerca do tema. Resultados: Doente 
de 53 anos submetido a nefrectomia radical por lesão nodular de 2 
cm no rim esquerdo. Macroscopicamente tratava-se de uma lesão 
bem delimitada, compacta e amarela-acastanhada. O exame 
histológico mostrou uma neoplasia constituída por duas populações 
celulares, de células de tamanho pequeno/intermédio, uniformes e 
de citoplasma escasso, e outra, formando ninhos de células de 
aspeto escamóide, com núcleos grandes, nucléolo proeminente e 
citoplasma eosinofílico abundante. Focalmente, formava ainda 
estruturas de aspeto glomerulóide. A neoplasia apresentou 
imunorreactividade para CK7 e EMA em ambos os componentes e 
para Ciclina-D1 no componente escamóide. Discussão: O caso 
descrito representa um exemplo do recentemente descrito 
carcinoma renal bifásico alvéolo-escamóide. Segundo Hes et al, 10 
em 21 casos exibiam componentes de carcinoma papilar de células 
renais, o que sugere que esta neoplasia possa ser uma variante 
desta entidade. Contudo, devido ao escasso número de casos 
reportados, o seu comportamento biológico está ainda por ser 
completamente definido. Estudos adicionais, com um maior número 
de casos, serão necessários para elucidar acerca do comportamento 
clínico e biológico desta neoplasia. Palavras chave/Key-words: tumor 
renal; carcinoma bifásico/kidney tumor, biphasic neoplasm.
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Palavras chave: Noonan, diagnóstico, hidrópsia. Keywords: Noonan, 
diagnosis, hydrops. Introdução: Alterações do sistema linfático em 
pré-natal, exemplo: higroma cístico, polihidrâmnios e hidrópsia fetal, 
são conhecidas como sendo sugestivas de Síndrome de Noonan 
(SN). As mutações associadas a este síndrome são descritas em 9 a 
16% dos fetos com aumento da translucência da nuca, com cariótipo 
normal. Não há ainda estudos publicados em casos de hidrópsia. No 
protocolo de hidrópsias da Maternidade Bissaya Barreto, 20% dos 
casos permanecem sem uma etiologia conhecida. Objectivo: Avaliar 
o número de casos de SN em hidrópsia fetal e ponderar a inclusão do 
painel de RASopatias por sequenciação de nova geração no estudo 
das hidrópsias. Métodos: Fez-se a revisão de casos de interrupção 
médica da gravidez por hidrópsia fetal sem diagnóstico etiológico, 
desde 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2014. Resultados: 
Dos catorze casos encontrados com translucência da nuca 
aumentada e derrames das cavidades serosas, cinco apresentavam 
malformações cardíacas, dois hepatomegalia e quatro 
hemossiderose hepática acentuada. Obtivemos DNA de dez, nos 
quais foi realizado um painel de RASopatias por sequenciação de 
nova geração (PTPN11, SOS1, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, MEK1, MEK2, 
RAF1, CBL e SHOC2), tendo-se identificado duas variantes 
patogénicas no gene PTPN11, já descritas na literatura, e uma 
variante, não descrita, mas provavelmente patogénica no gene 
NRAS. Discussão: Sendo uma série pequena, encontramos uma 
percentagem significativa (30%) de SN em casos de hidrópsia, o que 
permite concluir que a introdução deste painel no protocolo de 
hidrópsias aumentaria a taxa de diagnóstico.
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Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.
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Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.
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Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.
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Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.
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Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
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Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.
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Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.
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Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.
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Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.

 
 

PO HIST36  MEDULLARY THYROID CARCINOMA: A 
10-YEAR RETROSPECTIVE STUDY; CARCINOMA 
MEDULAR DA TIRÓIDE: UM ESTUDO RETROSPETIVO DE 
10 ANOS

Rui Almeida(1);Rui Caetano Oliveira(1);Pedro Rodrigues(2);Maria João Martins(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) CHUC - Hospital da Universidade de Coimbra
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

 
Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
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Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.
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Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.
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Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.
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Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.
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Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
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Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.
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Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.
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Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.
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Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.
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Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
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Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.
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Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.
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Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.

PO HIST30  NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMOCITÓIDES 
DENDRÍTICAS BLÁSTICAS COM DUPLO FENÓTIPO: A 
PROPÓSITO DE UM CASO. BLASTIC PLASMACYTOID 
DENDRITIC CELL NEOPLASM WITH DOUBLE PHENOTYPE: 
A CASE REPORT

Ana Costa Braga(1);José Palla Garcia(2);Ana Rita Gavancha(3);Albertina 
Nunes(3);Mariana Cravo(4);José Cabeçadas(5);Joaninha Costa Rosa(6)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar do Porto
(3) Serviço de Hematologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(4) Serviço de Dermatologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(5) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil
(6) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

 
Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.
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Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
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Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.
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Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.
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Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.
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Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.
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Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
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Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.
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Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.

 
 

PO HIST28  PULMONARY CARCINOMAS AND PD-L1 
IMMUNOEXPRESSION; CARCINOMAS PULMONARES E 
IMUNOEXPRESSÃO DE PD-L1 

Lina Carvalho(1);Lia Teixeira(1);Ana Alarcão(2);Ana Filipa Ladeirinha(1);Fátima 
Silva(3);José Mário Ruivo(3);Paulo Teixeira(3);Vitor Sousa(1)

(1) Institute of Anatomical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, 
Portugal 
(2) Institute of Anatomical and MolecularPathology, Faculty of Medicine of the University of Coimbra, Coimbra, 
Portugal 
(3) University Hospital Anatomical Pathology Coimbra – Portugal

 
Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.

PO HIST30  NEOPLASIA DE CÉLULAS PLASMOCITÓIDES 
DENDRÍTICAS BLÁSTICAS COM DUPLO FENÓTIPO: A 
PROPÓSITO DE UM CASO. BLASTIC PLASMACYTOID 
DENDRITIC CELL NEOPLASM WITH DOUBLE PHENOTYPE: 
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Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.

PO HIST31  SÍNDROME DE REED: IDENTIFICAÇÃO 
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.
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Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
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Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.
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Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.
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Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.
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Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.

PO HIST31  SÍNDROME DE REED: IDENTIFICAÇÃO 
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.
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Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
 
 
 
 
 



ABSTRACTS

PO HIST24  TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS DO 
TESTÍCULO – REVISÃO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS 
NO IPO PORTO À LUZ DA NOVA CLASSIFICAÇÃO DA 
OMS 2016 | TESTICULAR GERM CELL TUMORS – REVIEW 
OF THE CASES DIAGNOSED AT IPO PORTO IN LIGHT OF 
THE NEW WHO 2016 CLASSIFICATION

João Lobo(1);Ana Laura Costa(1);Bárbara Salgueiro(1);Catarina Barbosa(1);Carmen 
Jerónimo(2);Rui Henrique(3)

(1) IPO Porto
(2) GEBC, Instituto Português de Oncologia do Porto
(3) IPO Porto - Anatomia Patológica

 
Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.

PO HIST27  PADRÕES DE METASTIZAÇÃO EM SARCOMAS 
DOS TECIDOS MOLES: UMA SÉRIE DE 167 PACIENTES DO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO

Diana Montezuma(1);Davide Gigliano(1);Luís Antunes(2);Sérgio Azevedo(3);Marta 
Soares(3);Mariana Afonso(4)

(1) Department of Surgical Oncology, Portuguese Institute of Oncology of Porto (IPO-Porto)
(2) IPO Porto - Epidemiologia
(3) IPO-Porto, Medical oncology department
(4)  IPO-Porto

 
Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.
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Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.
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Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.
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Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
 
 
 
 
 



ABSTRACTS

PO HIST24  TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS DO 
TESTÍCULO – REVISÃO DOS CASOS DIAGNOSTICADOS 
NO IPO PORTO À LUZ DA NOVA CLASSIFICAÇÃO DA 
OMS 2016 | TESTICULAR GERM CELL TUMORS – REVIEW 
OF THE CASES DIAGNOSED AT IPO PORTO IN LIGHT OF 
THE NEW WHO 2016 CLASSIFICATION

João Lobo(1);Ana Laura Costa(1);Bárbara Salgueiro(1);Catarina Barbosa(1);Carmen 
Jerónimo(2);Rui Henrique(3)

(1) IPO Porto
(2) GEBC, Instituto Português de Oncologia do Porto
(3) IPO Porto - Anatomia Patológica

 
Introdução: Reflectindo recentes avanços na compreensão do 
modelo tumorigénico dos tumores de células germinativas do 
testículo(TCGTs) um novo sistema de classificação foi proposto. 
Objectivos: Rever a casuística de TCGTs diagnosticados no IPO Porto à 
luz da nova classificação da OMS 2016. Material e métodos: Foram 
incluídos 166 casos de TCGTs diagnosticados e tratados no IPO Porto 
entre 2005-2016. Todos os casos foram revistos de acordo com a nova 
classificação OMS 2016. Resultado: Dos 166 doentes, três(1,8%) 
apresentaram tumores bilaterais, síncronos (n=1) e metácronos (n=2); 
86(51,8%) casos ocorreram à direita; 17(10,2%) foram multifocais. 18 
doentes(10,8%) apresentaram tumores não relacionados com 
neoplasia de células germinativas in situ(GCNIS) – 2 tumores 
espermatocíticos(ST), 4 tumores do saco vitelino(YST) prépuberais e 
12 teratomas(TE) prépuberais – e 148(89,2%) tumores relacionados 
com GCNIS – observando-se 78 seminomas(SE), 13 carcinomas 
embrionários(EC), 5 TE póspuberais e 55 tumores mistos. A idade 
mediana ao diagnóstico do primeiro tumor foi de 31, 16 e 74 anos para 
os tumores relacionados com GCNIS, prépuberais e espermatocíticos, 
respectivamente. A mediana de tamanho da lesão maior foi de 4cm. 
Identificou-se GCNIS e invasão linfovascular em 76,5% e 44,0% dos 
casos. 133(80%) doentes fizeram tratamento complementar, 92(55%) 
com quimioterapia e 48(29%) com radioterapia. Dos tumores 
relacionados com GCNIS, 94(63,5%), 33(25,7%) e 16(10,8%) tinham 
estadio I, II e III à apresentação, respectivamente. 152 doentes estão 
vivos sem doença. Discussão: A compreensão deste modelo de 
tumorigénese é essencial para a adequada aplicação da nova 
Classificação OMS 2016. Palavras-chave: Testículo, tumores de células 
germinativas, OMS | Testis, germ cell tumors, WHO.
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Objectivo: Informação sobre padrões de metastização dos sarcomas 
dos tecidos moles (STM) é limitada na literatura. Pretendemos avaliar 
estes padrões e os fatores que influenciam a sobrevida nestes 
doentes. Métodos: Todos os casos (n=167) de STM recorrentes foram 
seleccionados dos nossos arquivos (2010-2016). Os dados 
clínico-patológicos foram analisados. Foi efectuada análise 
estatística (estatística descritiva, curvas de sobrevida Kaplan-meier, 
testes log-rank e regressão de Cox). Resultados: A primeira 
recorrência ocorreu no local primário em 64 pacientes, à distância 
em 92 e localmente e à distância em 11. As localizações mais comuns 
foram: local primário (n=75), pulmão (n=54) e gânglios linfáticos 
(n=27). Setenta e dois pacientes tiveram uma segunda recidiva, 
maioritamente no local primário (n=33), pulmão (n=12) e tecidos 
moles (n=10). Trinta pacientes apresentaram três ou mais recidivas. 
A nossa série incluíu 26 tipos histológicos, sendo os mais frequentes 
o leiomiossarcoma (n=35) e o liposarcoma desdiferenciado (LDD) 
(n=24). Na primeira recorrência, o local metastático mais comum foi 
o pulmão para o leiomiossarcoma e a localização primária para o 
LDD. A sobrevida após recidiva foi significativamente menor nos 
pacientes com metástases à distância na primeira recorrência (HR = 
3,63 [2,19-6,04]). Discussão: Este é um dos poucos estudos acerca dos 
padrões metastáticos abrangendo vários subtipos de STM. Embora o 
pulmão tenha sido o local de metastização à distância mais comum, 
outras localizações também foram frequentes. O local da primeira 
recorrência foi influenciado pelo tipo histológico e constituiu um 
indicador prognóstico.
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Introduction: PD-L1 – Programmed Death Ligand 1 – tumoural cells 
overexpression is understood as facilitator for tumour growth and 
metastasis prone for targeted therapy in nearly 50% of pulmonary 
carcinomas. Objective: PD-L1 immunostaining evaluation and 
validation in lung cancer, according two different platforms. Methods: 
The 22C3 DAKO antibody was applied trough Bond Max® and 
Ventana Ultra® autostainers, at 1:100 dilution, following 
manufacturers recommended procedures after 
placenta/macrophages positive controls evaluation. Results: The 138 
Lab positive cases immunostained for PD-L1 corresponded to 
BondMax® 7/24 and Ventana Ultra® 58/114, scored trough the 
following cut-off: +< 5%; ++ 5-50% and +++ 50%, to encompass the 
recognized therapy prescription. This series concerned 
Adenocarcinomas 22-Bond/ 70-Ventana and Epidermoid 
carcinomas 1-Bond/ 19-Ventana (occasional cases of Pleomorphic 
(+++), Large Cell (+++) and Adenosquamous Carcinomas (++) were 
also immunostained). Discussion: The positive controls (placenta and 
also macrophages internal positive control) were consistently 
applied in all runs of both immunostainers (the studies cases were 
not immunostained twice). The referred positive cells immune score 
was applied consistently in all cases and positive intensity was also 
consistent either as complete or incomplete cellular cytoplasmatic 
membrane immunostaining. We then advise both immunostainers 
for 22C3 DAKO antibody use for anti-PD-L1 therapy prescription (VA 
2016; 468: 511-525 recommendations can also be added). Key words: 
Pulmonary Carcinomas, PD-L1, IHC, 22C3. Palavras-chave: 
Carcinoma Pulmonar, PD-L1, IHQ, 22C3.
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Palavras-chave: actinomyces, carcinoma colo-retal; Key words: 
actinomyces, coloretal carcinoma. Introdução: Actinomicose 
intra-abdominal (AIA) é uma doença progressiva, granulomatosa e 
supurativa com envolvimento cervical, torácico ou abdominal que 
pode simular um processo neoplásico e consequente tratamento 
inadequado, causada pela bactéria oportunista filamentosa 
gram-positiva anaeróbia Actinomyces spp. Objectivos: Os autores 
apresentam 2 casos de AIA, cujo diagnóstico etiológico é raro e o 
prognóstico bom mas de difícil distinção clínica com neoplasia. 
Material e métodos: Apresentamos dois casos de mulheres com idade 
média de 72,5±12 anos, com massas abdominais dolorosas, cujo 
exame imagiológico não excluiu o envolvimento neoplásico. O estudo 
endoscópico revelou mucosa congestiva, sendo as biopsias 
compatíveis com colite isquémica. Resultados: Foi realizada ressecção 
cirúrgica e posterior exame histopatológico. A avaliação macroscópica 
não excluiu um processo neoplásico. O estudo histológico mostrou 
formações pseudotumorais constituídas por tecido fibroso com áreas 
congestivas e abscessos, alguns com colónias de actinomyces (Grocott 
positivas). Discussão: O envolvimento abdominal desta doença é o 
mais indolente e inespecífico. O diagnóstico pré-operatório é difícil 
devido à raridade da doença e inespecificidade dos sintomas e 
características radiológicas. Pode ser confundido com neoplasia, 
doença inflamatória intestinal, diverticulite ou tuberculose. Trata-se 
de um diagnóstico de exclusão e é geralmente feito após cirurgia e 
análise histológica subsequente, com a identificação de agregados de 
bastonetes gram-positivos ou grânulos sulfúricos, fortemente 
indicativos de infecção por actinomyces. Conclusão: O diagnóstico 
clínico é muito difícil porque a doença pode imitar outras patologias. 
Actinomicose deve ser considerada nos casos de massas abdominais, 
especialmente em pacientes imunodeprimidos.
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Palavras-chave: Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas/Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm; Leucemia 
mielóide aguda/Acute myeloid leukemia; Fenótipo/Phenotype. 
Introdução: A Neoplasia de células plasmocitóides dendríticas 
blásticas (NCPDB) é rara e tem mau prognóstico. A forma mais 
frequente de apresentação é cutânea. O seu diagnóstico é difícil e tem 
um vasto diagnóstico diferencial. Objetivos: Descrição de um caso de 
NCPDB com fenótipo misto – NCPDB / Leucemia mielóide aguda (LMA). 
Material e Métodos: Consulta do processo clínico e revisão dos 
exames histológicos. Resultados: Doente do sexo masculino, 58 anos, 
com dermatose eritemato-descamativa pruriginosa generalizada e 
progressiva com 10 meses de evolução, com biópsias cutâneas não 
diagnósticas. Após o aparecimento de um quadro de anemia, 
trombocitopenia e adenopatia axilar, uma nova biópsia cutânea 
revelou infiltração, na derme superficial e profunda (perivascular e 
perianexial), por neoplasia de células blastoides. O fenótipo do 
componente profundo foi CD56+, CD4+, CD123+ e do superficial: CD4+, 
MPX+ (focal), CD56- e CD123-. As biópsias medular (MO) e ganglionar, 
tinham infiltração difusa e compartimentada pelas duas populações 
celulares. A citometria de fluxo (CF) da MO revelou 12% de 
mieloblastos e 11% de células com imunofenótipo plasmocitóide 
dendrítico. Foi realizado diagnóstico de NCDPB. Após um ciclo de 
quimioterapia (QT) com Hiper-CVAD, houve desaparecimento, na 
MO, do componente de células dendríticas mas persistência dos 
mieloblastos, tendo iniciado QT com indução clássica para LMA. 
Discussão: Este caso de NCPDB descreve o curso clínico habitual desta 
neoplasia, de apresentação inicial frustre. A deteção da existência de 
duplo fenótipo foi relevante na decisão terapêutica deste caso.
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Introdução: A síndrome de leiomiomatose cutânea e uterina 
hereditária (SLCUH), ou síndrome de Reed, é uma entidade 
autossómica dominante resultante de uma mutação germinativa no 
gene da fumarato hidratase (FH). Caracteriza-se por leiomiomas 
cutâneos e uterinos e, em 14-18% dos casos, associa-se a um tipo 
específico de carcinoma de células renais particularmente agressivo. 
Leiomiomas cutâneos são frequentemente a primeira manifestação 
e o marcador clínico mais sensível e específico da síndrome. 
Objetivos: Identificação de doentes com alto risco para SLCUH e 
referenciação destes e de familiares para investigação adicional. 
Material e Métodos: Foram selecionados, entre 2006 e 2017, doentes 
com suspeita de SLCUH, definida pela presença de dois ou mais 
leiomiomas cutâneos com ou sem história de leiomiomas uterinos. 
Foi efetuado estudo imunocitoquímico com FH em todos os blocos 
com leiomiomas existentes em arquivo. Ausência de expressão para 
FH na presença de controlo interno foi interpretada como défice de 
FH. Resultados: Foram identificados 7 casos de leiomiomatose 
cutânea, 4 com mais do que um leiomioma excisado, 1 deles com 
leiomioma uterino diagnosticado no SAP de Braga. 3 casos revelaram 
ausência de expressão para FH em todos os leiomiomas, incluindo o 
caso de leiomiomatose cutânea e uterina. No leiomioma uterino 
observaram-se glóbulos hialinos citoplasmáticos e vasos de tipo 
hemangiopericitoma. Discussão: Identificação de portadores do 
SLCUH é importante pelo risco de desenvolvimento de carcinoma de 
células renais. Um diagnóstico precoce permite aconselhamento 
genético e vigilância do doente e familiares. Palavras chave: 
Síndrome de Reed, Fumarato Hidratase, Leiomioma. Keywords: 
Reed Syndrome, Fumarate Hydratase, Leiomyoma.
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 O angiomiolipoma é um tumor mesenquimatoso benigno do grupo 
dos “tumores de células epitelióides peri-vasculares” que, 
classicamente, tem localização renal. No entanto, estão descritos 
casos em que se apresenta em topografias raras, nomeadamente 
cabeça e pescoço, com propriedades distintas: perda da associação 
com esclerose tuberosa; ausência da preferência pelo sexo feminino; 
estudo imunocitoquímico negativo para HMB-45. O caso que aqui se 
discute diz respeito a um doente do sexo masculino de 82 anos que 
recorreu ao Serviço de Urgência por epistáxis unilateral à esquerda, 
sem história de esclerose tuberosa e cuja rinoscopia revelou uma 
neoformação vegetante na cabeça do corneto inferior esquerdo que 
se excisou. O exame histopatológico da lesão revelou proliferação de 
tecido muscular liso, de tecido adiposo maduro e de vasos 
sanguíneos de dimensões variáveis e com parede espessada, com 
imunomarcação positiva para Actina de Músculo Liso e negativa 
para HMB-45. Duas semanas e meia após a intervenção cirúrgica o 
doente mantém-se assintomático com adequada cicatrização da 
ferida operatória. Sendo um dos dez primeiros casos de 
angiomiolipoma na fossa nasal descritos na literatura, torna-se 
pertinente e discutível se a classificação precisa desta lesão na fossa 
nasal, bem como noutras localizações em que é igualmente rara 
(pele, cavidade oral), está correcta como angiomiolipoma ou se 
deveria antes ser encarada como leiomioma vascular com 
metaplasia adiposa.
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Palavras-chave: SAPM, FISH, TFE3-ASPSCR1./Key words: ASPS, FISH, 
TFE3-ASPSCR1. Introdução: O sarcoma alveolar das partes moles 
(SAPM) é uma neoplasia muito rara, de histiogénese desconhecida. 
Localiza-se mais frequentemente nos tecidos profundos das 
extremidades, predominantemente em mulheres jovens e tem mau 
prognóstico. Clinicamente, o SAPM caracteriza-se por um tumor de 
crescimento indolente e com elevado potencial metastático. 
Histologicamente esta entidade tem um padrão morfológico distinto 
e a alteração genética associada é a fusão dos genes TFE3 e ASPSCR1 
resultante da translocação recorrente não equilibrada 
der(17)t(X;17)(p11;q25). Objetivos: Descrição histológica e molecular de 
um caso raro. Material e métodos: Descrição de um caso de SAPM. 
Resultados: Mulher de 28 anos, com tumor de crescimento indolente 
com 73x70x58mm localizada no psoas direito. Na biopsia 
observou-se um tumor com arquitetura alveolar, constituído por 
células poligonais, núcleo vesicular, citoplasma eosinófilo e granular 
diagnosticado como SAPM. As células tumorais revelaram 
imunoexpressão focal de desmina, e sem expressão de actina, 
miogenina, MyoD1 e S-100. O PAS/D evidenciou material cristaloide 
romboide intracitoplasmático. Imagiologicamente detetaram 
metástases pulmonares. Na peça de tumorectomia confirmou-se o 
diagnóstico e documentou-se invasão linfovascular. A técnica de 
FISH com sonda TFE3 break-apart confirmou a translocação do 
Xp11.2 do SAPM. Discussão: O SAPM é uma neoplasia indolente, mas 
com elevado potencial metastático pelo que o diagnóstico precoce e 
a excisão completa são essenciais ao tratamento. A identificação da 
fusão dos genes ASPSCR1-TFE3 por técnica de FISH é crucial para a 
elaboração do diagnóstico final.
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Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) é uma neoplasia 
maligna rara, que representa 3-10% dos carcinomas tiroideus. A 
grande maioria é esporádica, sendo a forma hereditária associada a 
síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas (MEN). O CMT é 
agressivo, podendo apresentar-se com metastização linfática e/ou à 
distância. A elevação da calcitonina sérica (CaS) constitui um 
marcador tumoral sensível e específico, útil no seguimento 
pós-cirúrgico. Objectivos: Trata-se de um estudo retrospetivo, que 
procura uma correlação entre a sobrevida e as caraterísticas 
clinicopatológicas, bem como uma eventual relação de 
proporcionalidade entre CaS, como marcador tumoral pré-cirúrgico, 
e a dimensão tumoral. Material e Métodos: Procedeu-se à recolha e 
análise dos dados clinicopatológicos dos doentes diagnosticados 
com CMT na nossa instituição, entre Janeiro de 2006 e Dezembro de 
2016. Resultado: Foram diagnosticados 24 casos de CMT, com ligeiro 
predomínio no género feminino, idade média de 46 anos, 3 casos 
associados a síndrome MEN2, e concordância com citologia prévia de 
50%. Observou-se multifocalidade dos CMT em 29%, com dimensão 
média de 19,6mm e 54% no estádio I (AJCC 8ed. 2017). Os níveis de 
CaS pré-cirúrgicos encontravam-se aumentados em 77% (10/13 casos 
disponíveis), variando entre 16 e 1450pg/mL, sem proporcionalidade 
com a dimensão tumoral. A sobrevida a 5 anos foi de 93%, 4 doentes 
faleceram durante o período de seguimento. Discussão: O CMT é 
uma forma de malignidade rara que geralmente cursa com elevação 
pré-cirúrgica da CaS, ainda que por vezes ligeira/inespecífica, 
carecendo de estudos complementares. Key-words: medullary, 
thyroid, carcinoma. Palavras-chave: carcinoma, medular, tiróide.
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Title: Arteritis Syphilitic-morphology in the clinical setting. 
Palavras-chaves:  Aorta; Aneurisma; Sífilis. Key- words: Aorta; 
Aneurysm; Syphilis. Introdução: Sífilis é uma doença sexualmente 
transmissível causada pela subespécie pallidum da bactéria 
Treponema pallidum. Os sinais e sintomas variam dependendo do 
estadio em que se manifestam, de acordo com o entendimento 
clínico de sífilis com evolução primária, secundária e terciária; 
ocorrendo também a forma clínica de latência. Objectivos: 
Apresentamos um caso de Aneurisma da Aorta Ascendente por 
Sífilis Terciária, actualmente incomum. Materiais e métodos: Homem 
de 48 anos de idade sem patologia clínica cardíaca conhecida, 
recorreu ao serviço de urgência por episódio de dor torácica de curta 
duração e grande intensidade, ficando internado com diagnóstico 
diferencial de doença coronária, aneurisma da aorta ascendente e 
regurgitação valvular aórtica. Análise serológica revelou positividade 
para Treponema pallidum. O doente foi submetido a correcção 
cirúrgica do aneurisma da aorta. Resultados: Os dois segmentos da 
aorta, com 5cm e 9,5cm de comprimento respectivamente, tinham 
parede espessada atingindo 1cm, com placas de arterosclerose 
calcificadas. O exame histopatológico mostrou lesões heterogéneas 
da túnica média: hialinização e calcificação, macrófagos, áreas de 
hemorragia e infiltrado linfoplasmocitário formando bainhas 
vasculares. Na adventícia observaram-se hiperplasia de trajectos 
nervosos com infiltrado linfoplasmocitário envolvente. Discussão: A 
positividade serológia para Treponema pallidum e o estudo 
histopatplógico permitiram o diagnóstico actualmente raro de 
Aneurisma da Aorta Ascendente por Sífilis Terciária. Circulation 
2008; 10 (117): 3039-3051; refere Sífilis com causa ‘exceedingly rare’ de 
aortite infecciosa.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.

 
 
 

PO HIST79  CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS DO 
PULMÃO: APRESENTAÇÃO INICIAL COMO METÁSTASE 
NA PITUITÁRIA / SMALL CELL LUNG CARCINOMA: INITIAL 
PRESENTATION AS A PITUITARY METASTASIS

Catarina Quadros(1);Dolores López-Presa(1)

(1) CHLN - Hospital santa Maria

 
Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
 

 

PO HIST77  ADENOMA? PÓLIPO HIPERPLÁSICO? NEM 
SEMPRE. / ADENOMA? HYPERPLASTIC POLYP? NOT 
ALWAYS

Daniel Gomes Pinto(1);Antonio Galzerano(2)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) Centro Clinico Fundação Champalimaud

 
Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
 
 
 
 
 
 

PO HIST42  AORTITE ESCLEROSANTE RELACIONADA 
COM A DOENÇA DE IGG4

Bruno Fernandes(1);Mariana Luís3(2);Luísa Brites3(2);Lina Carvalho(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 3. Serviço de Reumatologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

 
Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.

 
 

PO HIST52  CONTRIBUIÇÃO DA ANATOMIA PATOLÓGICA 
NA PROMOÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 
DIFERENCIADOS NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO 
TOMÉ E PRÍNCIPE/CONTRIBUTION OF ANATOMICAL 
PATHOLOGY IN THE PROMOTION OF DIFFERENTIATED 
HEALTHCARE IN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO 
TOMÉ E PRÍNCIPE

Lucília Gonçalves(1);Marco Ferreira(2);Diogo Rodrigues(1);Gabriela Gasparinho(1);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(1);António Alves(1)

(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

 
Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
 
 

PO HIST64  IDENTIFICAÇÃO DE CARCINOMA DE CÉLULAS 
RENAIS DE TIPO CÉLULA CLARA E ONCOCITOMAS COM 
UM PAINEL DE METILAÇÃO DE TRÊS GENES; 
IDENTIFICATION OF CLEAR CELL RENAL CELL 
CARCINOMA AND ONCOCYTOMA USING A THREE-GENE 
PROMOTER METHYLATION PANEL

Ana Sílvia Pires-Luís(1);Pedro Costa-Pinheiro(2);Maria João Ferreira(2);Luís 
Antunes(3);Francisco Lobo(4);Jorge Oliveira(4);Carmen Jerónimo(2);Rui Henrique(5)

(1) Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil
(2) GEBC, Instituto Português de Oncologia do Porto
(3) IPO Porto - Epidemiologia
(4) Serviço de Urologia, Instituto Português de Oncologia do Porto
(5) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia Porto 

 
Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
 
 

PO HIST87  CARCINOMA GÁSTRICO – UMA REVISÃO DE 10 
ANOS (2007-2016) / GASTRIC CANCER – A 10 YEAR REVIEW 
OF CASES (2007-2016)

Helder Moreira(1);Rui Caetano Oliveira(1);Rui Almeida(1);Bruno Fernandes(1);Pedro 
Rodrigues(1);João Fraga(1);Maria Beatriz Pimentão(1);Ana Catarina Lai(1);Mª Augusta 
Cipriano(1)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

 
Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.

PO HIST60  CARCINOMA INVASIVO EPIDERMOTRÓPICO 
PIGMENTADO DA MAMA (CIEP). PIGMENTED 
EPIDERMOTROPIC INVASIVE CARCINOMA OF THE 
BREAST (PEIC)

Ines Rolim(1);Joaninha Costa Rosa(2);Margarida Rafael(3)

(1) IPOLFG, E.P.E.
(2) Serviço Anatomia Patológica, IPOLFG
(3) Serviço de Dermatologia, IPOLFG

 
Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.

 
 

PO HIST89  MEDULLARY THYROID CARCINOMA 
METASTASIS – UNEXPECTED LOCALIZATION / 
METÁSTASE DE CARCINOMA MEDULAR DA TIRÓIDE – 
UMA LOCALIZAÇÃO INESPERADA

Helder Oliveira Coelho(1);Pedro Sequeira(1);Joana Nogueira(1);Maria José Brito(1)

(1) Hospital Garcia de Orta, EPE

 
Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
 

PO HIST91  ANOMALIAS FETAIS DA CLOACA - UM 
ESPECTRO PATOLÓGICO COM DISTINTAS ETIOLOGIAS / 
FETAL CLOACAL ABNORMALITIES - A PATHOLOGICAL 
SPECTRUM WITH DISTINCT ETIOLOGIES

Daniela Vinha Pereira(1);Lucília Monteiro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

 
Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.

 
 



ABSTRACTS

PO HIST39  AORTITE DE TAKAYASU COM DISSECÇÃO DA 
AORTA ASCENDENTE

Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

 
Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
 

 
 
 

PO HIST45  ADENOCARCINOMA DO PULMÃO EM 
MALFORMAÇÃO ADENOMATÓIDE QUÍSTICA DO TIPO 1/2 
E 3/4 DE YOUSEM/STOCKER 

Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

 
Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.

 
 

PO HIST49  METÁSTASE DE CARCINOMA DE CÉLULAS 
RENAIS EM TIRÓIDE COM CARCINOMA PAPILAR (RENAL 
CELL CARCINOMA METASTASIS IN A THYROID WITH 
PAPILLARY CARCINOMA). 

Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Joana Tavares(1);Dolores López-Presa(1)

(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

 
Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
 

PO HIST54  O ERRO EM ANATOMIA PATOLÓGICA: 
PERCEÇÃO DOS PATOLOGISTAS E INTERNOS 
PORTUGUESES/ ERROR IN ANATOMIC PATHOLOGY: THE 
PERCEPTION OF PORTUGUESE PATHOLOGISTS AND 
RESIDENTS 

Marco Ferreira(1);António Alves(2);Gabriela Gasparinho(2);Rita Veloso 
Mendes(3);José Cabeçadas(4)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(3) Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa
(4) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

 
Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
 

PO HIST91  ANOMALIAS FETAIS DA CLOACA - UM 
ESPECTRO PATOLÓGICO COM DISTINTAS ETIOLOGIAS / 
FETAL CLOACAL ABNORMALITIES - A PATHOLOGICAL 
SPECTRUM WITH DISTINCT ETIOLOGIES

Daniela Vinha Pereira(1);Lucília Monteiro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

 
Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
 

 

PO HIST51  TUMOR DE CÉLULAS DA GRANULOSA 
JUVENIL (OVARIAN JUVENILE GRANULOSA CELL 
TUMOR). 

Mónica Cardoso(1);José Monteiro(1);Ana Maria Palha(1)

(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

 
Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.

PO HIST67  CULTURAS 3D DE CARCINOMA COLORRETAL: 
UM MODELO EXEQUÍVEL QUE PODERÁ SER A CHAVE 
DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO DIRIGIDO. / 3D 
CULTURE OF COLORECTAL CARCINOMA: AN 
ACHIEVABLE MODEL THAT MAY BE THE KEY TO 
TARGETED CANCER THERAPY

Sara da Mata(1);Sofia Abreu(2);Vítor E. Santo(2);Ricardo Fonseca(1);Bruno Filipe(3);Inês 
Francisco(3);Cristina Albuquerque(3);Catarina Brito(2);Isadora Rosa(1)

(1) IPOLFG - Lisboa
(2) IBET; ITQB-NOVA
(3) UIPM

 
Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
 

PO HIST91  ANOMALIAS FETAIS DA CLOACA - UM 
ESPECTRO PATOLÓGICO COM DISTINTAS ETIOLOGIAS / 
FETAL CLOACAL ABNORMALITIES - A PATHOLOGICAL 
SPECTRUM WITH DISTINCT ETIOLOGIES

Daniela Vinha Pereira(1);Lucília Monteiro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

 
Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
 
 
 
 
 
 

PO HIST42  AORTITE ESCLEROSANTE RELACIONADA 
COM A DOENÇA DE IGG4

Bruno Fernandes(1);Mariana Luís3(2);Luísa Brites3(2);Lina Carvalho(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 3. Serviço de Reumatologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(3) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

 
Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.

 
 

PO HIST71  CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS, VARIANTE 
INCLASSIFICÁVEL: RELATO DE UM TUMOR DE ALTO 
GRAU COM EXPRESSÃO FOCAL DO TFE3 POR 
IMUNOHISTOQUÍMICA / UNCLASSIFIED RENAL CELL 
CARCINOMA: CASE REPORT OF A HIGH GRADE TUMOR 
WITH FOCAL TFE3 IMMUNOREACTIVITY

Daniel Gomes Pinto(1);António T. Alves (2);Sónia Ramos(3);Antonio Lopez-Beltran(4)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE; Instituto de Anatomia Patológica 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(3) Serviço de Urologia, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(4) Centro Clinico Fundação Champalimaud

 
Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.

 
 

PO HIST49  METÁSTASE DE CARCINOMA DE CÉLULAS 
RENAIS EM TIRÓIDE COM CARCINOMA PAPILAR (RENAL 
CELL CARCINOMA METASTASIS IN A THYROID WITH 
PAPILLARY CARCINOMA). 

Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Joana Tavares(1);Dolores López-Presa(1)

(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

 
Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
 

PO HIST54  O ERRO EM ANATOMIA PATOLÓGICA: 
PERCEÇÃO DOS PATOLOGISTAS E INTERNOS 
PORTUGUESES/ ERROR IN ANATOMIC PATHOLOGY: THE 
PERCEPTION OF PORTUGUESE PATHOLOGISTS AND 
RESIDENTS 

Marco Ferreira(1);António Alves(2);Gabriela Gasparinho(2);Rita Veloso 
Mendes(3);José Cabeçadas(4)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(3) Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa
(4) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

 
Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
 
 

PO HIST64  IDENTIFICAÇÃO DE CARCINOMA DE CÉLULAS 
RENAIS DE TIPO CÉLULA CLARA E ONCOCITOMAS COM 
UM PAINEL DE METILAÇÃO DE TRÊS GENES; 
IDENTIFICATION OF CLEAR CELL RENAL CELL 
CARCINOMA AND ONCOCYTOMA USING A THREE-GENE 
PROMOTER METHYLATION PANEL

Ana Sílvia Pires-Luís(1);Pedro Costa-Pinheiro(2);Maria João Ferreira(2);Luís 
Antunes(3);Francisco Lobo(4);Jorge Oliveira(4);Carmen Jerónimo(2);Rui Henrique(5)

(1) Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil
(2) GEBC, Instituto Português de Oncologia do Porto
(3) IPO Porto - Epidemiologia
(4) Serviço de Urologia, Instituto Português de Oncologia do Porto
(5) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia Porto 

 
Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.

PO HIST75  TUMORES DO ESTROMA GASTROINTESTINAL: 
EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL DE 13 ANOS / 
GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS: A 13 YEAR´S 
INSTITUTIONAL EXPERIENCE

Carlos Montenegro(1);Inês Guerreiro(1);José Vilchez(1)

(1) Centro Hospitalar Barreiro Montijo E.P.E.

 
Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
 

 

PO HIST51  TUMOR DE CÉLULAS DA GRANULOSA 
JUVENIL (OVARIAN JUVENILE GRANULOSA CELL 
TUMOR). 

Mónica Cardoso(1);José Monteiro(1);Ana Maria Palha(1)

(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

 
Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
 
 

 

PO HIST70  CARCINOMA GÁSTRICO COM ESTROMA 
LINFOIDE: ESTUDO CLÍNICO-PATOLÓGICO DE 5 CASOS; 
GASTRIC CARCINOMA WITH LYMPHOID STROMA: 
CLINICO-PATHOLOGIC STUDY OF 5 CASES

Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Amaro Frutuoso(1);Mrinalini Honavar(1)

(1) ULS Matosinhos

 
Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.

 
 

PO HIST55  CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS BIFÁSICO 
ESCAMÓIDE ALVEOLAR. BIPHASIC SQUAMOID 
ALVEOLAR RENAL CELL CARCINOMA

Joao Correia-Pinto(1);Raquel Machado-Neves(1);Teresina Amaro(1);Mrinalini 
Honavar(1)

(1) ULS Matosinhos

 
Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
 
 

PO HIST68  A IMPORTÂNCIA DE SER UM LINFADENOMA 
CUTÂNEO; THE IMPORTANCE OF BEING A CUTANEOUS 
LYMPHADENOMA

Rita de Mora Féria(1);Cecília Alves(2);Rita Cidade Moura Theias Manso(3)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
(3) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

 
Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.

 
 

PO HIST80  MICROCARCINOMA PAPILAR DA TIRÓIDE: 
ESTUDO RETROSPECTIVO (PAPILLARY THYROID 
MICROCARCINOMA: RETROSPECTIVE STUDY)

Pedro Rodrigues(1);Fábio Costa(2);Maria João Martins(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) IAP- FMUC
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

 
Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
 

PO HIST91  ANOMALIAS FETAIS DA CLOACA - UM 
ESPECTRO PATOLÓGICO COM DISTINTAS ETIOLOGIAS / 
FETAL CLOACAL ABNORMALITIES - A PATHOLOGICAL 
SPECTRUM WITH DISTINCT ETIOLOGIES

Daniela Vinha Pereira(1);Lucília Monteiro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

 
Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.

 
 



ABSTRACTS

PO HIST39  AORTITE DE TAKAYASU COM DISSECÇÃO DA 
AORTA ASCENDENTE

Bruno Fernandes(1);Lina Carvalho(2)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) 1. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 2. Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

 
Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.

 
 

PO HIST52  CONTRIBUIÇÃO DA ANATOMIA PATOLÓGICA 
NA PROMOÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 
DIFERENCIADOS NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO 
TOMÉ E PRÍNCIPE/CONTRIBUTION OF ANATOMICAL 
PATHOLOGY IN THE PROMOTION OF DIFFERENTIATED 
HEALTHCARE IN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO 
TOMÉ E PRÍNCIPE

Lucília Gonçalves(1);Marco Ferreira(2);Diogo Rodrigues(1);Gabriela Gasparinho(1);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(1);António Alves(1)

(1) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

 
Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.

PO HIST53  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN NA 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO TRABALHO DOS 
PATOLOGISTAS/ APPLICATION OF THE LEAN 
METHODOLOGY IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF 
PATHOLOGISTS’ WORK

Marco Ferreira(1);Catarina Quinta(2);Lucília Gonçalves(3);Gabriela Gasparinho(3);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(3);António Alves(3);Ana Rodrigues(3);Mário 
Lagaillarde(3)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Beatriz Angelo - Loures
(3) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

 
Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.

PO HIST67  CULTURAS 3D DE CARCINOMA COLORRETAL: 
UM MODELO EXEQUÍVEL QUE PODERÁ SER A CHAVE 
DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO DIRIGIDO. / 3D 
CULTURE OF COLORECTAL CARCINOMA: AN 
ACHIEVABLE MODEL THAT MAY BE THE KEY TO 
TARGETED CANCER THERAPY

Sara da Mata(1);Sofia Abreu(2);Vítor E. Santo(2);Ricardo Fonseca(1);Bruno Filipe(3);Inês 
Francisco(3);Cristina Albuquerque(3);Catarina Brito(2);Isadora Rosa(1)

(1) IPOLFG - Lisboa
(2) IBET; ITQB-NOVA
(3) UIPM

 
Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
 

PO HIST54  O ERRO EM ANATOMIA PATOLÓGICA: 
PERCEÇÃO DOS PATOLOGISTAS E INTERNOS 
PORTUGUESES/ ERROR IN ANATOMIC PATHOLOGY: THE 
PERCEPTION OF PORTUGUESE PATHOLOGISTS AND 
RESIDENTS 

Marco Ferreira(1);António Alves(2);Gabriela Gasparinho(2);Rita Veloso 
Mendes(3);José Cabeçadas(4)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(3) Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa
(4) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

 
Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
 
 

PO HIST64  IDENTIFICAÇÃO DE CARCINOMA DE CÉLULAS 
RENAIS DE TIPO CÉLULA CLARA E ONCOCITOMAS COM 
UM PAINEL DE METILAÇÃO DE TRÊS GENES; 
IDENTIFICATION OF CLEAR CELL RENAL CELL 
CARCINOMA AND ONCOCYTOMA USING A THREE-GENE 
PROMOTER METHYLATION PANEL

Ana Sílvia Pires-Luís(1);Pedro Costa-Pinheiro(2);Maria João Ferreira(2);Luís 
Antunes(3);Francisco Lobo(4);Jorge Oliveira(4);Carmen Jerónimo(2);Rui Henrique(5)

(1) Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil
(2) GEBC, Instituto Português de Oncologia do Porto
(3) IPO Porto - Epidemiologia
(4) Serviço de Urologia, Instituto Português de Oncologia do Porto
(5) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia Porto 

 
Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.

PO HIST63  TUMOR HÍBRIDO ONCOCITOMA/CARCINOMA 
DE CÉLULAS RENAIS DE TIPO CROMÓFOBO: 
CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E EPIGENÉTICA DE UM 
CASO; HYBRID ONCOCYTIC / CHROMOPHOBE RENAL 
CELL CARCINOMA: AN INTEGRATED GENETIC AND 
EPIGENETIC CHARACTERIZATION OF A CASE

Ana Sílvia Pires-Luís(1);Diana Montezuma(2);Joana Vieira(3);João 
Ramalho-Carvalho(4);Manuel Teixieira(3);Carmen Jerónimo(4);Rui Henrique(5)

(1) Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil
(2) Department of Surgical Oncology, Portuguese Institute of Oncology of Porto (IPO-Porto)
(3) Serviço de Genética, Instituto Português de Oncologia do Porto
(4) GEBC, Instituto Português de Oncologia do Porto
(5) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia Porto 

 
Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.

 
 

PO HIST71  CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS, VARIANTE 
INCLASSIFICÁVEL: RELATO DE UM TUMOR DE ALTO 
GRAU COM EXPRESSÃO FOCAL DO TFE3 POR 
IMUNOHISTOQUÍMICA / UNCLASSIFIED RENAL CELL 
CARCINOMA: CASE REPORT OF A HIGH GRADE TUMOR 
WITH FOCAL TFE3 IMMUNOREACTIVITY

Daniel Gomes Pinto(1);António T. Alves (2);Sónia Ramos(3);Antonio Lopez-Beltran(4)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE; Instituto de Anatomia Patológica 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(3) Serviço de Urologia, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(4) Centro Clinico Fundação Champalimaud

 
Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.

 
 

PO HIST49  METÁSTASE DE CARCINOMA DE CÉLULAS 
RENAIS EM TIRÓIDE COM CARCINOMA PAPILAR (RENAL 
CELL CARCINOMA METASTASIS IN A THYROID WITH 
PAPILLARY CARCINOMA). 

Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Joana Tavares(1);Dolores López-Presa(1)

(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

 
Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry

 
 

PO HIST59  LEIOMIOMA METASTIZANTE BENIGNO: 
APRESENTAÇÃO DE UM CASO E REVISÃO DA 
LITERATURA; BENIGN METASTASIZING LEIOMYOMA: 
CASE REPORT AND A REVIEW OF THE LITERATURE

Catarina Meireles(1);Ana Pires-Luís(1);Sara Petronilho(1);Ana Luísa Cunha(1);Joana 
Loureiro(1);Joana Vieira(1);Carla Bartosch(1);Mariana Afonso(1)

(1)  IPO do Porto

 
Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.

PO HIST63  TUMOR HÍBRIDO ONCOCITOMA/CARCINOMA 
DE CÉLULAS RENAIS DE TIPO CROMÓFOBO: 
CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E EPIGENÉTICA DE UM 
CASO; HYBRID ONCOCYTIC / CHROMOPHOBE RENAL 
CELL CARCINOMA: AN INTEGRATED GENETIC AND 
EPIGENETIC CHARACTERIZATION OF A CASE

Ana Sílvia Pires-Luís(1);Diana Montezuma(2);Joana Vieira(3);João 
Ramalho-Carvalho(4);Manuel Teixieira(3);Carmen Jerónimo(4);Rui Henrique(5)

(1) Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil
(2) Department of Surgical Oncology, Portuguese Institute of Oncology of Porto (IPO-Porto)
(3) Serviço de Genética, Instituto Português de Oncologia do Porto
(4) GEBC, Instituto Português de Oncologia do Porto
(5) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia Porto 

 
Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
 
 

 

PO HIST70  CARCINOMA GÁSTRICO COM ESTROMA 
LINFOIDE: ESTUDO CLÍNICO-PATOLÓGICO DE 5 CASOS; 
GASTRIC CARCINOMA WITH LYMPHOID STROMA: 
CLINICO-PATHOLOGIC STUDY OF 5 CASES

Raquel Machado-Neves(1);Joao Correia-Pinto(1);Teresina Amaro(1);Artur 
Silva(1);Fátima Magalhães(1);Amaro Frutuoso(1);Mrinalini Honavar(1)

(1) ULS Matosinhos

 
Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.

 
 

PO HIST72  SÍNDROME DE HETEROTAXIA: UMA 
ENTIDADE CAMUFLADA / HETEROTAXY SYNDROME: A 
DISEASE UNDER CAMOUFLAGE

Daniel Gomes Pinto(1);Lucília Monteiro(2)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

 
Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.

PO HIST60  CARCINOMA INVASIVO EPIDERMOTRÓPICO 
PIGMENTADO DA MAMA (CIEP). PIGMENTED 
EPIDERMOTROPIC INVASIVE CARCINOMA OF THE 
BREAST (PEIC)

Ines Rolim(1);Joaninha Costa Rosa(2);Margarida Rafael(3)

(1) IPOLFG, E.P.E.
(2) Serviço Anatomia Patológica, IPOLFG
(3) Serviço de Dermatologia, IPOLFG

 
Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
 

PO HIST91  ANOMALIAS FETAIS DA CLOACA - UM 
ESPECTRO PATOLÓGICO COM DISTINTAS ETIOLOGIAS / 
FETAL CLOACAL ABNORMALITIES - A PATHOLOGICAL 
SPECTRUM WITH DISTINCT ETIOLOGIES

Daniela Vinha Pereira(1);Lucília Monteiro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

 
Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.

PO HIST 92 SOLID PAPILLARY BREAST CARCINOMAS 
RESEMBLING THE TALL CELL VARIANT OF PAPILLARY 
THYROID NEOPLASMS: A UNIQUE INVASIVE TUMOR 
WITH INDOLENT BEHAVIOR

Foschini MP1, Asioli S, Foreid S, Cserni G, Ellis IO, Eusebi V, Rosai J.

Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, Section of Pathology "M. Malpighi," University of Bologna, 
Bologna Department of Pathology, CDI, Milano, Italy Pathology Unit, Laboratories Dr. Macedo Dias, Porto, Portugal 
Department of Pathology, Bács-Kiskun County Teaching Hospital, Kecskemét, Hungary Department of 
Histopathology, Nottingham City Hospital, Nottingham, United Kingdom

Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.

 
 

PO HIST49  METÁSTASE DE CARCINOMA DE CÉLULAS 
RENAIS EM TIRÓIDE COM CARCINOMA PAPILAR (RENAL 
CELL CARCINOMA METASTASIS IN A THYROID WITH 
PAPILLARY CARCINOMA). 

Mónica Cardoso(1);Rita Luis(1);Joana Tavares(1);Dolores López-Presa(1)

(1) CHLN - Hospital de Santa Maria

 
Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.

 
 

PO HIST71  CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS, VARIANTE 
INCLASSIFICÁVEL: RELATO DE UM TUMOR DE ALTO 
GRAU COM EXPRESSÃO FOCAL DO TFE3 POR 
IMUNOHISTOQUÍMICA / UNCLASSIFIED RENAL CELL 
CARCINOMA: CASE REPORT OF A HIGH GRADE TUMOR 
WITH FOCAL TFE3 IMMUNOREACTIVITY

Daniel Gomes Pinto(1);António T. Alves (2);Sónia Ramos(3);Antonio Lopez-Beltran(4)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE; Instituto de Anatomia Patológica 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(3) Serviço de Urologia, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(4) Centro Clinico Fundação Champalimaud

 
Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.

PO HIST75  TUMORES DO ESTROMA GASTROINTESTINAL: 
EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL DE 13 ANOS / 
GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS: A 13 YEAR´S 
INSTITUTIONAL EXPERIENCE

Carlos Montenegro(1);Inês Guerreiro(1);José Vilchez(1)

(1) Centro Hospitalar Barreiro Montijo E.P.E.

 
Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
 

PO HIST54  O ERRO EM ANATOMIA PATOLÓGICA: 
PERCEÇÃO DOS PATOLOGISTAS E INTERNOS 
PORTUGUESES/ ERROR IN ANATOMIC PATHOLOGY: THE 
PERCEPTION OF PORTUGUESE PATHOLOGISTS AND 
RESIDENTS 

Marco Ferreira(1);António Alves(2);Gabriela Gasparinho(2);Rita Veloso 
Mendes(3);José Cabeçadas(4)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(3) Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa
(4) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

 
Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
 
 

PO HIST68  A IMPORTÂNCIA DE SER UM LINFADENOMA 
CUTÂNEO; THE IMPORTANCE OF BEING A CUTANEOUS 
LYMPHADENOMA

Rita de Mora Féria(1);Cecília Alves(2);Rita Cidade Moura Theias Manso(3)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
(3) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

 
Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.

 
 
 

PO HIST69  ANGIOSSARCOMA NASOSINUSAL EM 
CONSUMIDORA DE COCAÍNA; SINONASAL 
ANGIOSARCOMA IN A COCAINE USER

Rita de Mora Féria(1);António T. Alves (2);Marco Ferreira(3)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE; Instituto de Anatomia Patológica 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(3) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca

 
Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.

 
 

PO HIST85  TUMOR FIBROSO SOLITÁRIO MULTIFOCAL 
DO ÍLEO NUM DOENTE COM DOENÇA DE CROHN: CASO 
CLÍNICO / MULTIFOCAL SOLITARY FIBROUS TUMOUR OF 
THE ILEUM IN A PATIENT WITH CROHN’S DISEASE: A 
CASE REPORT

Sofia Daniela Carvalho(1);João Arruda Ramos(1);Ana Isabel Silva(1)

(1) Hospital de Braga, Braga, Portugal

 
Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.

 
 

PO HIST90  AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA PERDA DE 
EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS REPARADORAS DE DNA E 
UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE BETHESDA REVISTOS 
NA IDENTIFICAÇÃO DE DOENTES COM SÍNDROME DE 
LYNCH

Ines Rolim(1);Carolina Palmela(2);Alexandre Ferreira(2);M. Helena Oliveira(3);Marília 
Cravo(2);Isabel Fonseca(4)

(1) IPOLFG, E.P.E.
(2) Serviço de Gastrenterologia, HBA
(3) H. Beatriz Ângelo
(4) Serviço Anatomia Patológica, IPOLFG

 
Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.

PO HIST60  CARCINOMA INVASIVO EPIDERMOTRÓPICO 
PIGMENTADO DA MAMA (CIEP). PIGMENTED 
EPIDERMOTROPIC INVASIVE CARCINOMA OF THE 
BREAST (PEIC)

Ines Rolim(1);Joaninha Costa Rosa(2);Margarida Rafael(3)

(1) IPOLFG, E.P.E.
(2) Serviço Anatomia Patológica, IPOLFG
(3) Serviço de Dermatologia, IPOLFG

 
Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.

 
 

PO HIST71  CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS, VARIANTE 
INCLASSIFICÁVEL: RELATO DE UM TUMOR DE ALTO 
GRAU COM EXPRESSÃO FOCAL DO TFE3 POR 
IMUNOHISTOQUÍMICA / UNCLASSIFIED RENAL CELL 
CARCINOMA: CASE REPORT OF A HIGH GRADE TUMOR 
WITH FOCAL TFE3 IMMUNOREACTIVITY

Daniel Gomes Pinto(1);António T. Alves (2);Sónia Ramos(3);Antonio Lopez-Beltran(4)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE; Instituto de Anatomia Patológica 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
(3) Serviço de Urologia, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(4) Centro Clinico Fundação Champalimaud

 
Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.

 
 

PO HIST80  MICROCARCINOMA PAPILAR DA TIRÓIDE: 
ESTUDO RETROSPECTIVO (PAPILLARY THYROID 
MICROCARCINOMA: RETROSPECTIVE STUDY)

Pedro Rodrigues(1);Fábio Costa(2);Maria João Martins(3)

(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(2) IAP- FMUC
(3) Serviço de Anatomia Patológica - CHUC

 
Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.

 
 

PO HIST86  TUMEFACTIVE FIBROINFLAMMATORY 
LESION: REPORT OF TWO CASES | LESÃO 
FIBROINFLAMATÓRIA TUMEFACTIVA: RELATO DE DOIS 
CASOS

M. Farinha(1);M. Brandão(2);M. Soares(2);T. Bacelar(3);E. Breda(4);E. Monteiro(4);L. 
Afonso(5)

(1) 1 - Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia Porto 
(2) 2 - Serviço de Oncologia Médica, Instituto Português de Oncologia Porto
(3) 3 - Serviço de Imagiologia, Instituto Português de Oncologia do Porto
(4) 4 - Serviço de Otorrinolaringologia, Instituto Português de Oncologia do Porto
(5) 1 - Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia do Porto
 
Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
 

PO HIST91  ANOMALIAS FETAIS DA CLOACA - UM 
ESPECTRO PATOLÓGICO COM DISTINTAS ETIOLOGIAS / 
FETAL CLOACAL ABNORMALITIES - A PATHOLOGICAL 
SPECTRUM WITH DISTINCT ETIOLOGIES

Daniela Vinha Pereira(1);Lucília Monteiro(2)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
(2) Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

 
Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
 

PO HIST54  O ERRO EM ANATOMIA PATOLÓGICA: 
PERCEÇÃO DOS PATOLOGISTAS E INTERNOS 
PORTUGUESES/ ERROR IN ANATOMIC PATHOLOGY: THE 
PERCEPTION OF PORTUGUESE PATHOLOGISTS AND 
RESIDENTS 

Marco Ferreira(1);António Alves(2);Gabriela Gasparinho(2);Rita Veloso 
Mendes(3);José Cabeçadas(4)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(3) Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa
(4) Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil

 
Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
 
 

PO HIST68  A IMPORTÂNCIA DE SER UM LINFADENOMA 
CUTÂNEO; THE IMPORTANCE OF BEING A CUTANEOUS 
LYMPHADENOMA

Rita de Mora Féria(1);Cecília Alves(2);Rita Cidade Moura Theias Manso(3)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
(2) Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
(3) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

 
Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
 

 

PO HIST77  ADENOMA? PÓLIPO HIPERPLÁSICO? NEM 
SEMPRE. / ADENOMA? HYPERPLASTIC POLYP? NOT 
ALWAYS

Daniel Gomes Pinto(1);Antonio Galzerano(2)

(1) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE
(2) Centro Clinico Fundação Champalimaud

 
Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.

 
 

PO HIST76  CLINICOPATHOLOGICAL REVIEW OF 
AMYLOIDOSIS IN RENAL BIOPSY – EXPERIENCE OF TWO 
DEPARTMENTS

Helder Oliveira Coelho(1);Pedro Sequeira(1);Joana Nogueira(1);Pedro Pereira 
Campos(2);Maria José Brito(1);Fernanda Carvalho(3)

(1) Hospital Garcia de Orta, EPE
(2) Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, EPE
(3)  Hospital Curry Cabral - CHLC

 
Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.

PO HIST 92 SOLID PAPILLARY BREAST CARCINOMAS 
RESEMBLING THE TALL CELL VARIANT OF PAPILLARY 
THYROID NEOPLASMS: A UNIQUE INVASIVE TUMOR 
WITH INDOLENT BEHAVIOR

Foschini MP1, Asioli S, Foreid S, Cserni G, Ellis IO, Eusebi V, Rosai J.

Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, Section of Pathology "M. Malpighi," University of Bologna, 
Bologna Department of Pathology, CDI, Milano, Italy Pathology Unit, Laboratories Dr. Macedo Dias, Porto, Portugal 
Department of Pathology, Bács-Kiskun County Teaching Hospital, Kecskemét, Hungary Department of 
Histopathology, Nottingham City Hospital, Nottingham, United Kingdom

Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.

 
 
 

PO HIST79  CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS DO 
PULMÃO: APRESENTAÇÃO INICIAL COMO METÁSTASE 
NA PITUITÁRIA / SMALL CELL LUNG CARCINOMA: INITIAL 
PRESENTATION AS A PITUITARY METASTASIS

Catarina Quadros(1);Dolores López-Presa(1)

(1) CHLN - Hospital santa Maria

 
Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.
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Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.
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Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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Title: Takayasu's aortitis with ascending aortic dissection. 
Palavras-chaves:  Aorta; Takayasu; Key- words: Aorta; Takayasu; 
Introdução: Arterite de Takayasu, doença sem pulso/síndrome do 
arco aórtico, é uma vasculite crônica autoimune, de causa 
desconhecida que afeta a aorta e respectivos ramos em mulheres 
jovens (15-30 anos). Objectivos: Caso raro de Disseção da Aorta 
Ascendente por Arterite de Takayasu. Materiais e Métodos: Mulher 
de 64 anos de idade, encaminhada ao serviço de urgência por 
ausência do pulso nos membros superiores/inferiores e alterações 
nos batimentos cardíacos. AngioRMN revelou dissecção da aorta 
ascendente e PET com intensa captação de FDG-F18 envolvendo 
segmento ascendente, crossa, descendente torácico e abdominal da 
aorta, por inflamação em actividade. Ocorreu correcção cirúrgica 
urgente. Resultados: Retalho anular com 2,5cm de comprimento, 
íntima esbranquiçada e lisa, com laceração linear, com 1cm de 
comprimento, transversal de bordos regulares. A dissecção da túnica 
média/coágulo em continuidade com trombo que ocupava o lúmen 
neoformado. Exame histopatológico confirmou hialinização e 
disseção da túnica média (fibrina/trombo com elementos celulares 
sanguíneos) e fenómenos de endotelite nos vasa vasorum e trajectos 
vasculares da periferia da túnica média. Discussão: A aortite de 
Takayasu é rara no segmento etário apresentado, com sintomas 
precoces inespecíficos. O diagnóstico de dissecção da aorta foi 
crucial, constituindo uma emergência médica. Heather L- Gomik 
(2008) sustenta a alteração estrutural hialina da túnica média.
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Title: Sclerosing aortitis related to IgG4 disease. Palavras-chaves:  
Aorta; IgG4; Key- words: Aorta; IgG4; Introdução: A doença 
relacionada com IgG4 (IgG4-RD) é uma doença auto-imune 
inflamatória que pode afetar vários órgãos. O comprometimento 
vascular é uma característica presente, podendo a Aortite ser a 
única manifestação da doença. O seu diagnóstico representa assim 
um desafio na prática clínica. Objectivos: Apresentamos um caso 
raro de aneurisma da aorta por IgG4-RD. Materiais e Métodos: 
Homem de 47 anos deu entrada no serviço de Cirurgia Vascular por 
ruptura de aneurismas da aorta, um torácico e outro abdominal, 
sendo submetido a correcção cirúrgica. Os estudos serológicos 
apresentaram negatividade para vasculites, doenças hereditárias do 
tecido conjuntivo e concentração sérica normal de IgG4. Resultados:
Para além da colagenização heterogénea com destruição da rede 
elástica da túnica média da aorta, havia deposição de fibrina e 
sobreposição neutrofílica. Foi dado ênfase a folículos linfóides com 
centros germinativos reativos ao longo da túnica média e adventícia, 
sem fenómenos de endotelite, ausência de macrófagos e de células 
de Langerhans (CD1a). Plasmócitos com imunopositividade para 
IgG4, com localização heterogénea e bem definida, suporta o 
diagnóstico. Discussão: Poucos casos de envolvimento de vasos 
grandes por IgG4-RD foram relatados na literatura. A concentração 
sérica de IgG4 pode ser normal em um terço dos doentes. Neste caso 
a imunomarcação de IgG4 foi crucial para o diagnóstico, juntamente 
com a destruição hialina da túnica média (ESP 2015/Aagaimy 2013). 
Ainda não existe conhecimento clínico para o tratamento e vigilância 
do envolvimento de grandes vasos por IgG4-RD.
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Title: Adenocarcinoma of the lung in cystic adenomatoid 
malformation of type 1/2 and 3/4 of Yousem/Stocker. 
Palavras-chaves:  pulmão; malformação adenomatóide; 
malformação das vias aéreas. Key - words: lung; adenomatoid 
malformation; pulmonary; airway malformation. Introdução e 
objectivos: Malformação adenomatóide quística congénita do 
pulmão é facilmente reconhecível pela morfologia, três formas 
clássicas Stocker et al (1977): e actualmente interpretada como 
malformação espectral, Yousem (2002): cinco tipos de malformação 
na árvore tráqueo-bronco-pulmonar, podendo designar-se 
malformação congénita das vias aéreas pulmonares. Objetivos: 
Malformação adenomatóide quística, no contexto de 
adenocarcinoma bronco-pulmonar em duas peças cirúrgicas. 
Materiais e Métodos: Caso 1: Mulher de 44 anos, com tosse e dispneia; 
Rx tórax: lesão nodular no hemitórax direito (região peri-hilar). 
Biópsia cirúrgica intra-operatória revelou adenocarcinoma 
mucinoso. Caso 2: Mulher de 65 anos com adenocarcinoma do 
pulmão em biópsia transtorácica fez quimioterapia neoadjuvante 
para resecção cirúrgica posterior. Resultados: Caso 1: Lobectomia 
inferior do pulmão direito (210g/16x10x5,5cm) com formação tumoral 
(4x4x3cm), esbranquiçada, firme, e mucóide na região hilar. 
Adenocarcinoma mucinoso (bronquíolo-alveolar/acinar/TTF-1+), 
com metástases num ganglio linfático hilar; com trajectos brônquicos 
peri-tumorais e hiperplasia de células caliciformes – MAQ 1/2. Caso 2: 
Lobectomia superior do pulmão direito (130g/18,5x8,5x2cm), com 
neoplasia (2,7x2x3,3cm) invadindo a pleura visceral e metástases em 
três ganglios linfáticos/grupo 4. Adenocarcinoma 
(papilar/acinar/TTF1+) envolvendo  rede bronquio-alveolar com focos 
de células caliciformes e parede com células musculares lisas – MAQ 
3/4. Discussão: O diagnóstico de MAQ no adulto decorre de infecções 
de repetição. O risco para adenocarcinoma é conhecido (Human 
Pathology 2004; 35 (5): 565-570).
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Title: Intraosseous cavernous hemangioma of the sternum. 
Palavras-chaves:  hemangioma cavernoso; esterno; tumefacção. Key 
- words: cavernous hemangioma; sternum; tumefaction. Introdução
O Hemangioma é uma lesão benigna, normalmente encontrada nos 
tecidos moles, de origem vascular e crescimento lento. Corresponde 
a 0,5-1% de todos os tumores ósseos. Hemangiomas intra-ósseos 
são assim raros, e normalmente afectam a coluna vertebral e o 
crânio. Objectivo: Caso raro de Hemangioma Cavernoso intra-ósseo, 
no esterno. Materiais e métodos: Mulher de 47 anos, com queixas 
repiratórias  e tumefacção no terço médio da região esternal;  Rx 
tórax: alterações radiológicas circunscrita à parede torácica, no 
corpo do esterno; TC tórax: lesão tumoral de natureza óssea no 
corpo do esterno, com crescimento endofítico. Biópsia guiada por 
TAC: inconclusiva;  efectuada ressecção cirúrgica da lesão/exérese 
em bloco do tumor e reconstrução com prótese. Resultados: 
Segmento do esterno com 5,5x4,5cm, apresentava lesão 
grosseiramente nodular na face anterior medindo 3,5x3,5x1,5cm, 
pétrea e trabeculada, com limites circunscritos, a destruir a tábua 
interna do esterno. Correspondia a hemangioma cavernoso 
intra-ósseo constituído por espaços vasculares revestidos por 
células endoteliais sem atipia, ocupando o tecido ósseo esponjoso, 
com matriz hialina e raros núcleos celulares dispersos, sem atipia. 
Discussão: O diagnóstico de hemangioma intraósseo pode ser difícil, 
não só pela raridade como pelo desafio radiológico mas também 
pelo facto da maioria dos doentes terem ausência de sintomatologia. 
Diagnósticos precoces são essenciais pelo risco de hemorragia. O 
exame histológico em peça cirúrgica permite o diagnóstico definitivo. 
NKDhiman descreveu recentemente (2017) um caso semelhante na 
mandíbula corroborando a descrição epidemológica da OMS/2015.
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Introdução: As metástases na tiróide constituem um desafio 
diagnóstico, podendo ser clinicamente indistinguíveis de um tumor 
primário. Objetivo: Apresentamos um caso de presença simultânea 
de carcinoma papilar e de metástase de carcinoma de células renais 
(CCR) num doente com esclerose tuberosa, sem diagnóstico prévio 
de tumor renal. Material e Métodos: Adolescente de 19 anos de idade 
recorreu ao Serviço de Urgência por aumento de volume cervical. 
Realizou punção aspirativa por agulha fina de nódulo dominante à 
direita, que demonstrou tratar-se de uma lesão tiroideia com 
resultado suspeito para neoplasia maligna. Foi submetido a 
tiroidectomia total. Resultado: Na peça, em secção, identificava-se 
um nódulo com 4 cm no lobo direito, que histologicamente 
correspondia a carcinoma papilar, de padrão folicular. 
Observavam-se ainda outros três nódulos, o maior com 0,3 cm, que 
morfologicamente eram compatíveis com metástase de CCR. O 
diagnóstico foi apoiado por métodos imunohistoquímicos – 
positividade citoqueratinas 8/18, citoqueratina 7 e TTF-1 e 
negatividade para citoqueratina 20, tiroglobulina, calcitonina, 
vimentina, CD10 e racemase. Posteriormente foi dada a informação 
de tratar-se de um doente com esclerose tuberosa. Em estudo 
posterior foram encontradas lesões renais, algumas sugestivas de 
CCR, pelo que iniciou quimioterapia. Discussão: A prevalência de 
metástases na glândula tiroideia varia de 1.25% a 24% e raramente 
constitui o diagnóstico inicial de uma neoplasia com origem noutro 
órgão. O CCR está entre as origens mais comuns. Lesões na glândula 
tiroideia podem fazer parte do complexo de esclerose tuberosa, no 
entanto, a sua associação com o carcinoma papilar carece de 
evidência estatística.
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Introdução: O tumor do estroma de potencial de malignidade incerto 
(STUMP) da próstata é uma entidade rara, o que se reflete na 
ausência de consenso acerca da classificação, evolução clínica e 
tratamento do mesmo. Objetivo: Apresentamos um caso de STUMP e 
o seu follow-up. Material e Métodos: Doente do sexo masculino, de 68 
anos de idade, com próstata aumentada de volume ao exame 
objetivo e PSA 5,2 ng/mL. Subsequentemente realizou biópsias que 
foram negativas para neoplasia. Registaram-se dois episódios de 
retenção urinária, pelo que foi realizada prostatectomia simples. 
Resultado: A peça cirúrgica, recebida fragmentada, demonstrava 
uma área sólida, com 3,5 cm de eixo maior. As características 
histológicas e imunohistoquímicas  levaram ao diagnóstico de 
STUMP, com estado das margens não avaliável. Numa TC 
pós-operatória foi detetada massa extraprostática em aparente 
relação com invasão local. O doente foi então submetido 
prostatectomia radical que revelou nódulo com 3,7 cm de eixo maior 
correspondente a tumor do mesmo tipo, com extensão focal aos 
tecidos peri-prostáticos. Discussão: O prognóstico de STUMP é 
variável tendo sido descrita uma taxa de recorrência de 46%. O 
tumor pode invadir os tecidos adjacentes, recorrer após cirurgia ou 
ser um potencial percursor de sarcoma do estroma prostático. Já 
foram descritos casos de metástases à distância, nomeadamente no 
pulmão.
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Introdução: O tumor de células da granulosa de tipo juvenil (TCGJ) é 
uma neoplasia rara, constituindo cerca de 5% dos tumores de células 
da granulosa do ovário. Objetivo: Descrevemos um caso de TCGJ, 
cuja manifestação inicial foi 15 dias após o parto. Material e Método: 
Mulher de 30 anos, natural e residente em S. Tomé e Príncipe, 
referenciada para o Hospital de Santa Maria por massa anexial 
esquerda e ascite, diagnosticadas 15 dias após ter tido gravidez de 
termo. A Ressonância Magnética pélvica confirmou a presença de 
massa anexial esquerda, complexa, que parecia invadir o útero, 
parede posterior da bexiga e transição rectosigmoideia. Foi 
submetida a histerectomia total com ooforossalpingectomia 
bilateral, apendicectomia e omentectomia. Resultado: O ovário 
esquerdo estava substituído por tumor sólido, com 10,5x8x6 cm, 
limitado ao ovário, com hemorragia. Histologicamente, observou-se 
neoplasia maligna, de células uniformes, que se dispunham em 
nódulos e folículos, de dimensões e contornos variáveis. O índice 
mitótico era elevado. Observou-se imunorrreactividade para 
citoqueratinas (AE1AE3 e CK8/18), vimentina, inibina, calretinina, 
Melan A, CD56, CD99 e Wt1 e negatividade para CK7, EMA, OCT-4, 
SALL4, α-fetoproteína e hCG. Fez-se o diagnóstico de tumor de 
células da granulosa de tipo juvenil, limitado ao ovário. Discussão: O 
TCGJ ocorre predominantemente em mulheres com menos de 30 
anos de idade e é rara a sua associação com gravidez. O prognóstico 
depende do estádio. Tumores limitados ao ovário têm habitualmente 
bom prognóstico.
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Introdução: O programa “Saúde para Todos – Especialidades” do 
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) permitiu criar um circuito entre 
o Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Doutor Fernando 
Fonseca E.P.E, o IMVF e o Hospital Dr. Ayres de Menezes em São Tomé 
e Príncipe (STP), através do qual amostras biológicas são enviadas 
para Portugal para análise anátomo-patológica. Neste programa, foi 
também realizada uma avaliação epidemiológica citológica de lesões 
precursoras do cancro do colo uterino associadas a infeção a HPV. 
Objectivos: Analisar as amostras recebidas no SAP provenientes da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe. Avaliar a 
repercussão da prestação de cuidados diferenciados em países de 
baixos recursos económicos. Material e Métodos: Efetuou-se a 
separação das amostras recebidas por tipologia e por órgão/sistema. 
Analisou-se a topografia mais prevalente e correlação com 
intervenções médicas no terreno. Resultados: Receberam-se 1540 
amostras: 973 biopsias e 543 peças operatórias. A topografia mais 
prevalente foi a ginecológica, seguida de próstata, gastrointestinal e 
mama. A equipa de ginecologia inserida na avaliação epidemiológica 
enviou ao SAP carcinomas do colo e HSIL tratados cirurgicamente em 
STP. O SAP proporcionou formação complementar específica a 2 
citotécnicos são-tomenses. Discussão: O apoio da especialidade de 
Anatomia Patológica aos países de baixos recursos económicos, 
nomeadamente PALOP, pode ser colmatada com uma parceria entre 
SAP nacionais e Hospitais daqueles países e pode incluir, também, a 
vertente formativa específica. Palavras-chave: Avaliação 
epidemiológica, Anatomia Patológica, HPV, países de baixos recursos 
económicos. Key-words: Epidemiologic survey, Anatomical 
Pathology, HPV, low economic resources countries.

PO HIST53  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN NA 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO TRABALHO DOS 
PATOLOGISTAS/ APPLICATION OF THE LEAN 
METHODOLOGY IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF 
PATHOLOGISTS’ WORK

Marco Ferreira(1);Catarina Quinta(2);Lucília Gonçalves(3);Gabriela Gasparinho(3);Rita 
Cidade Moura Theias Manso(3);António Alves(3);Ana Rodrigues(3);Mário 
Lagaillarde(3)

(1) Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
(2) Hospital Beatriz Angelo - Loures
(3) Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

 
Introdução: A metodologia Lean, desenvolvida inicialmente como 
sistema de produção pela Toyota, visa essencialmente: aumentar a 
eficiência dos processos de trabalho através da redução dos 
desperdícios, aumentar a segurança e a qualidade dos serviços 
prestados e aumentar a satisfação dos clientes. Em Anatomia 
Patológica tem sido aplicada exclusivamente na área laboratorial. 
Objectivos: Aplicar a metodologia Lean no processo de trabalho dos 
patologistas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, e 
analisar a sua repercussão na eficiência. Material e Métodos: 
Efetuou-se o mapa de cadeia de valor (MCV) do processo inicial de 
trabalho dos patologistas. Analisaram-se os pontos de desperdício e 
aplicaram-se ferramentas da metodologia Lean para a 
reformulação do processo de trabalho: análise de causa-raiz, análise 
de fluxo de processo, MCV ideal e 5S. Efetuou-se novo MCV do 
processo de trabalho reformulado. Foi efetuada análise estatística 
(teste t de Student; p<0,05). Resultados: Após aplicação da 
metodologia Lean, o tempo médio de espera para primeira 
observação das lâminas reduziu-se de 17h27m para 2h47m (redução 
de 84,0%; p<0,0001) e o tempo total de resposta dos patologistas 
reduziu-se de 23h55m para 4h33m (redução de 80,9%; p<0,0001). O 
número de casos observados e encerrados no dia de entrega das 
lâminas subiu de 6,2% e 0% para 69,2% e 60,0%, respetivamente. 
Discussão: A metodologia Lean, até agora aplicada à área 
laboratorial de Serviços de Anatomia Patológica, pode também ser 
aplicada aos processos de trabalho dos patologistas, com melhoria 
da eficiência e redução do desperdício de espera. Palavras-chave: 
Lean, eficiência, patologistas. Key-words: Lean, efficiency, 
pathologists
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Introdução: As taxas de erro em Anatomia Patológica (AP) relatadas 
na literatura são muito variáveis, não existindo consenso quanto à 
definição de erro ou à melhor metodologia para deteção e 
prevenção. Em Portugal não se conhece a prevalência de erro em AP, 
nem a perceção dos profissionais médicos sobre o assunto. 
Objectivos: Avaliar a perceção dos patologistas e internos de AP 
relativamente ao erro; obter uma estimativa da prevalência do erro e 
métodos de deteção e prevenção utilizados nos Serviços de AP 
portugueses. Material e Métodos: Inquérito on-line enviado por 
e-mail aos internos e patologistas portugueses. Resultados: 
Obtiveram-se 98 respostas; 92,9% dos profissionais afirmaram já ter 
cometido um erro na sua prática clínica. Das situações apresentadas 
como possíveis erros em AP, 66,7% foram selecionadas por >80% dos 
participantes. O fator considerado mais associado ao erro foi maior 
workload (96,9%). Dos 20 Diretores de Serviço respondentes, 3 
(15,0%) afirmaram conhecer a prevalência de erro no seu Serviço 
(<0,1% a 5%). O método mais utilizado para deteção do erro foi 
revisão de casos enviados para 2ª opinião (90%) e a atitude mais 
frequentemente tomada foi a elaboração de relatório adicional 
(75%). Discussão: Estes resultados sugerem haver relativo consenso 
quanto à definição de erro em AP. Contudo, apenas 15% dos 
Diretores de Serviço referem conhecer a prevalência de erro nos 
seus Serviços, o que revela haver um considerável caminho a 
percorrer em Portugal quanto à análise de prevalência e à prevenção 
do erro em AP. Palavras-chave: Erro, Anatomia Patológica. 
Key-words: Error, Anatomic Pathology.
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Introdução: Carcinoma de células renais bifásico escamóide alveolar 
(CCRBEA) é uma neoplasia rara, recentemente descrita como um 
subtipo distinto no espectro do carcinoma de células renais papilar 
(CCRP). Objectivo: Reportar dois casos desta entidade e suas 
características clínico-patológicas e imunohistoquímicas. Material e 
Métodos: O primeiro caso é referente a uma mulher de 65 anos com 
lesão sólida renal de 3,3 cm. O segundo caso é de um homem de 67 
anos com lesão sólida renal de 1,8 cm. Ambos os doentes eram 
seguidos na nossa instituição e foram submetidos a nefrectomia. 
Resultado: Macroscopicamente, ambas as lesões eram semelhantes, 
com superfície de corte compacta, sólida e esbranquiçada, com 
áreas amareladas. No exame histológico observou-se neoplasia 
constituída por duas populações celulares distintas, com estrutura 
organóide: uma população de células com citoplasma abundante 
(escamóide), com núcleos pleomórficos e vesiculosos, organizadas 
em ninhos compactos localizados no centro de estruturas de tipo 
alveolar revestidas por células cubóides com citoplasma escasso e 
núcleos redondos uniformes. Observou-se emperipolesis nos dois 
casos. Não se identificaram áreas com morfologia de CCRP. O estudo 
imunohistoquímico mostrou imunorreactividade, nos dois casos, 
para CK7, vimentina, AMACR e ciclina-D1. Ambos os tumores estavam 
limitados ao rim e os doentes não apresentam evidência de doença 
após 4 e 16 meses de follow-up. Discussão: CCRBEA tem uma 
morfologia peculiar e distinta e a literatura publicada descreve 
presença de alterações genéticas sobreponíveis com CCRP, bem 
como potencial metastático. Palavras-chave: carcinoma de células 
renais ; escamóide ; alveolar; imunohistoquímica. Keywords: renal 
cell carcinoma; squamoid; alveolar; immunohistochemistry
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Introdução: O leiomioma metastizante benigno(LMB) é uma patologia 
rara, caracterizada pela proliferação de tecido muscular liso em 
localização extra-uterina, em mulheres com antecedentes de 
leiomiomas uterinos. Envolve mais frequentemente o pulmão e 
caracteriza-se geneticamente por delecções terminais de 19q e 22q. A 
terminologia reflecte o aspecto histológico benigno e a capacidade 
biológica para metastizar. Objectivos: Ilustrar a importância da 
correcta abordagem diagnóstica do LMB. Material e Métodos: 
Descrição das características clínicas,anátomo-patológicas e 
genéticas de um caso de LMB diagnosticado no IPO-Porto. Revisão da 
literatura. Resultados: Mulher de 48 anos, com antecedentes de 
histerectomia por leiomioma há 13 anos. Por quadro de tosse 
prolongada, efectuou TC-torácica que demonstrou presença de 
vários nódulos pulmonares, o maior com 3,7cm. A biópsia histológica 
de uma das lesões pulmonares mostrava neoplasia 
mesenquimatosa fusocelular, com discreto pleomorfismo 
nuclear,sem figuras de mitose ou necrose. No estudo 
imunohistoquímico observou-se imunorreactividade para AML, 
desmina, caldesmon e RE, na ausência de imunoexpressão de 
AE1/AE3, CD34, PS100 e calretinina. O estudo genético revelou 
delecção de 19p13 e 22q12. Com base neste achados, foi efectuado um 
diagnóstico de LMB. Na revisão da peça de histerectomia observou-se 
leiomioma uterino com aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e 
genéticos semelhantes. A doente foi submetida a anexectomia 
bilateral e a última TC apresentava estabilidade dimensional das 
lesões pulmonares. Discussão: Em mulheres com neoplasia muscular 
lisa pulmonar e história concomitante/prévia de leiomioma uterino, é 
crucial uma abordagem diagnóstica multidisciplinar para um 
diagnóstico conclusivo de LMB, sobretudo quando o primário uterino 
não pode ser reavaliado. Palavras-chave:Leiomioma metastizante 
benigno, neoplasia muscular lisa pulmonar;Benign metastasizing 
leiomyoma,pulmonary smooth muscle neoplasia.
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Palavras-chave: lesão pigmentada, carcinoma epidermotrópico 
pigmentado invasivo. Pigmented lesion, pigmented epidermotropic 
invasive carcinoma. Introdução: Os carcinomas da mama podem 
apresentar-se clínica e histologicamente como lesões pigmentadas, 
como acontece no CIEP, no qual a disrupção da junção 
dermo-epidérmica pelas células neoplásicas, se associa à 
proliferação de melanócitos e à acumulação de pigmento nas células 
tumorais. O diagnóstico diferencial desta entidade compreende: o 
melanoma, o carcinoma melanótico da mama e a doença de Paget 
pigmentada. Objectivos: Reportar um caso de CIEP numa mulher de 
60 anos, e discutir os diagnósticos diferenciais. Material e Métodos: 
Secções histológicas de biopsia de uma lesão pigmentada sobre 
cicatriz de mastectomia, foram observadas. O estudo 
imunohistoquímico foi realizado com: AE1/AE3, CAM5.2, HMB45 e 
pS100. Foram revistas as lâminas obtidas da mastectomia radical 
modificada, e da tumorectomia mamária realizadas previamente. O 
caso foi discutido em consulta multidisciplinar de Tumores Cutâneos 
(CMTC). Resultado: A lesão cutânea pigmentada, ulcerada e 
exsudativa, localizada na região da cicatriz de mastectomia, 
inicialmente diagnosticada como melanoma maligno, foi avaliada na 
CMTC e rebiopsada. Observou-se uma população de células 
neoplásicas, com expressão de citoqueratinas, organizada em 
agregados na derme superficial e com extensão pagetóide à 
epiderme, algumas com pigmento melânico citoplasmático. 
Identificaram-se ainda melanócitos dendríticos e melanófagos. Foi 
feito o diagnósitco de CIEP. Discussão: A avaliação e a integração 
clínica é importante no diagnóstico anatomopatológico e 
indispensável para o diagnóstico do CIEP da mama, no qual as 
características arquitecturais e a presença de melanina dentro das 
células neoplásicas podem resultar no diagnóstico errado de 
melanoma.
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Introdução: O tumor híbrido oncocitoma/carcinoma 
cromófobo(THOC) é uma neoplasia de células renais com 
características celulares e arquiteturais mistas, quer de oncocitoma 
renal (RO) quer de carcinoma cromófobo (chRCC). Estes tumores 
foram descritos no contexto de oncocitose, síndrome de 
Birt-Hogg-Dubé e também esporádicos. O perfil imunohistoquímico e 
as alterações citogenéticas dos THOC têm sido descritos, mas não as 
suas alterações epigenéticas. Objetivo: Caracterização de um caso 
de THOC, incluindo expressão de microRNAs e comparação com RO 
e chRCC esporádicos. Material e Métodos: Foi efetuada inclusão total 
de um THOC, e selecionados blocos representativos para 
histoquímica, imunohistoquímica e FISH. A extração de microRNA foi 
efetuada em separado nos dois componentes. O nível de expressão 
de três microRNA foi quantificado(RT-PCR). Resultados: Este THOC 
de 4cm de uma mulher de 69 anos era constituído maioritariamente 
por células oncocíticas em arranjo insular (tipo-RO), também com 
áreas de células maiores de citoplasma clarificado (tipo-chRCC). As 
duas áreas apresentaram características diferentes: área tipo-RO – 
Hale negativo, CD15 positividade multifocal, CK7 negativo, múltiplas 
tetrassomias focais e expressão de miR21 mais elevada; área 
tipo-chRCC: Hale difusamente positivo, CD15 e CK7 com positividade 
focal, sem alterações cromossómicas numéricas e com expressão 
de miR141 e miR200b mais elevada. Discussão: A expressão de 
microRNA em cada um dos componentes do THOC é semelhante ao 
observado em RO e chRCC esporádicos. Os achados morfológicos, 
imunohistoquímicos, citogenéticos e epigenéticos sugerem, neste 
caso, duas vias de patogénese independentes ou uma divergência 

precoce que conduziu a cada um dos componentes, tipo-RO e 
tipo-chRCC, neste THOC. Palavras-chave: THOC, FISH, microRNA / 
HOCT, FISH, microRNA
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Introdução: A metilação do promotor de genes é uma classe de 
promissores biomarcadores de diagnóstico e prognóstico em tumores 
de células renais (RCT). Apesar de diferentes padrões de metilação de 
genes estarem descritos para os principais histotipos de RCT, a validação 
em séries independentes raramente foi efectuada. Objectivo: Avaliação 
do desempenho diagnóstico de genes previamente reportados como 
hipermetilados em RCT numa série independente, em diferentes 
contextos clínicos. Material e Métodos:Avaliação do nível de metilação do 
promotor de HOXA9 e OXR1 por PCR quantitativo específico para 
metilação, e correlação com variáveis clinico-patológicas relevantes. 
Construção de curvas ROC para HOXA9, OXR1 e OXR1&MST1R. Cálculo 
dos valores de sensibilidade(SE), especificidade(SP), valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), maximizando SP. Resultados: Um painel 
de metilação de OXR1 e MST1R identificou malignidade com SE=98% e 
SP=100%, e carcinoma de células renais de tipo células claras(ccRCC) 
com SE=90% e SP=98%. A metilação de HOXA9 distinguiu oncocitoma de 
carcinoma de células renais papilar e cromófobo com SE=77% e SP=73%. 
Os ccRCC de grau 3-4 apresentaram níveis de metilação do promotor de 
OXR1 significativamente mais elevados (p = 0,005). Discussão: Um painel 
de metilação do promotor de OXR1 e MST1R permite identificar 
carcinomas de células renais, e especialmente ccRCC, com grande 
sensibilidade e especificidade. Adicionalmente, níveis de metilação do 
promotor de OXR1 mais elevados associam-se a tumores de grau 
nuclear mais elevado, mais agressivos. Assim, a análise da metilação do 
promotor destes genes pode ser útil no diagnóstico e abordagem 
terapêutica de tumores renais. Palavras-chave:ccRCC, oncocytoma, 
diagnostic biomarker / ccRCC, oncocitoma, biomarcador de diagnóstico.
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Introdução: A heterogeneidade intratumoral é um dos fatores 
responsáveis pela ineficácia terapêutica e recidiva tumoral. Os 
modelos tumorais evoluem no sentido de substituir as linhas 
celulares (homogéneas), por xenotransplantes e culturas de 
organoides. A duração, seleção de fenótipos agressivos e 
imunossupressão dos xenotransplantes são obstáculos à 
terapêutica personalizada e a ausência de estroma dos organóides 
retira-lhes complexidade. A cultura de explantes respeita a interação 
tumor-microambiente e ultrapassa algumas destas limitações. 
Objetivos: Desenvolver uma cultura-3D/explante de carcinoma 
colorretal duradoura e representativa do tumor original. Métodos: Foi 
colhido um fragmento de adenocarcinoma (explante), microssatélite 
estável, sem mutações BRAFV600E e KRAS (codões 12 e 13), e sem 
tratamento prévio. Fez-se cultura e colheram-se fragmentos, para 
avaliação histológica, imunohistoquímica e genética. Resultados: 
Conseguiu-se desenvolver e manter em cultura o explante (epitélio e 
estroma) até pelo menos 12 semanas (H&E: tecido viável às 12 
semanas; estudo metabólico: células viáveis às 14 semanas). Não 
foram realizadas mais avaliações por amostra insuficiente. O 
explante manteve a arquitetura glandular do tumor original, com 
perda progressiva de celularidade. As células neoplásicas 
dispuseram-se preferencialmente na periferia, ficando o centro 
progressivamente mais hialino e necrótico. As avaliações 
imunohistoquímica e genética (status da instabilidade 
microssatélites e mutações BRAFV600E e KRAS) foram concordantes 
com as do tumor original. Discussão: A cultura do explante foi 
bem-sucedida e parece ser representativa do tumor original. Este 
estudo demonstra a exequibilidade deste método e contribui para o 

desenvolvimento de modelos pré-clínicos essenciais ao tratamento 
oncológico dirigido. Palavras-chave: Culturas-3D, carcinoma 
colorretal, tratamento dirigido. 3D-Culture, colorectal carcinoma, 
targeted therapy.
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Palavras chave: Linfadenoma cutâneo, tricoblastoma 
adamantinoide. Keywords: cutaneous Lymphadenoma, 
adamantinoid trichoblastoma. Introdução: Linfadenoma cutâneo 
(tricoblastoma adamantinoide) é um tumor benigno raro, com 58 
casos descritos na literatura inglesa. Foi descrito pela primeira vez 
em 1987, e desde então tem sido referenciado na literatura médica 
sob várias designações. Apesar de ser um tumor benigno, já foi 
descrito um caso de transformação maligna em carcinoma 
“lymphoepithelial-like”, com metastização ganglionar. Apesar de 
actualmente ser considerado uma variante do tricoblastoma, ainda 
não existe consenso sobre a histogénese. Objectivos: Discussão de 
um caso de linfadenoma cutâneo. Material e Métodos: Homem de 62 
anos, com pápula cutânea no nariz com 1 cm de maior eixo. 
Histologicamente observava-se na derme superficial um tumor bem 
circunscrito, com conexões focais aos folículos pilosos, com 
arquitectura lobular, composto por células claras, com células 
basaloides em paliçada à periferia, num estroma fibroso. As células 
não tinham atipia ou mitoses. Numerosos linfócitos distribuíam-se 
tanto pelo componente epitelial como pelo estroma. Resultados e 
Discussão: É importante recordar esta entidade pelo seu diagnóstico 
diferencial com algumas patologias benignas e mais importante com 
alguns tumores malignos, como carcinoma de células basais, bem 
mais comum, mais destrutivo localmente, com quem se pode 
parecer tanto clinica como histologicamente.
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Palavras chave: Angiossarcoma, cocaína, nasosinusal. Keywords: 
Angiosarcoma, cocaine, sinonasal. Introdução: Os angiossarcomas 
são tumores raros, constituindo 1% de todos os sarcomas. A 
localização nasosinusal é excepcional (<0,1% de todos os tumores 
malignos), afetando geralmente doentes de meia idade. O consumo 
de cocaína por via nasal é fator de risco para várias patologias 
nasosinusais, tais como perfurações septais, estando também 
descritas lesões vasculares reativas mimetizando angiossarcomas. 
Objectivos: Apresentar um caso de angiossarcoma nasosinusal, 
numa jovem consumidora de cocaína por via nasal. Material e 
Métodos: Mulher de 27 anos, consumidora de cocaína por via nasal, 
fumadora e consumidora de marijuana, com quadro de 6 meses de 
evolução de epistáxis. À observação a mucosa estava friável, sem 
lesões estruturais, tendo sido realizada biopsia. Histologicamente 
observava-se infiltração da submucosa por proliferação vascular 
irregular, de padrão anastomosante e limites infiltrativos, com 
células epitelióides a ovóides com atipia citológica. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD31 e CD34 e 
negatividade para HHV8. Resultados e Discussão: O angiossarcoma 
é um tumor raro e de mau prognóstico que faz diagnóstico 
diferencial com outros tumores malignos e benignos, tais como: 
sarcoma de Kaposi, melanoma da mucosa, tumor de Masson e 
glomangiopericitoma. Apresentamos o primeiro caso descrito de 
angiossarcoma associado ao consumo de cocaína. Embora uma 
relação definitiva entre estes não possa ser estabelecida, é 
importante ter em conta que nos utilizadores de cocaína estão 
descritas lesões vasculares mimetizadoras de angiossarcomas.
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Introdução: O carcinoma gástrico com estroma linfoide também 
conhecido por carcinoma medular ou linfoepitelioma-like, 
representa um subtipo raro e distinto, associado a melhor 
prognóstico que os restantes carcinomas gástricos. A sua etiologia 
pode associar-se a infeção latente pelo vírus Epstein-Barr (EBV) ou a 
instabilidade de microssatélite. Objectivos: Caracterizar os 5 casos 
diagnosticados no nosso Hospital entre 2011 e 2016. Material e 
métodos: Revisão clínico-patológica, histológica, imunohistoquímica 
e estudo por hibridização in situ da região codificante Epstein-Barr 
(EBER) de todos os casos. Resultados: A idade média dos doentes é 
59,4 anos (40-78), 1 mulher e 4 homens. 60% das neoplasias 
localizavam-se no cárdia, com tamanho entre 26-155 mm (media 70,8 
mm). Microscopicamente, os carcinomas eram compostos por 
população de células epiteliais pouco diferenciadas circundadas por 
infiltrado linfocitário abundante. O estudo imunohistoquímico 
mostrou positividade para PD-L1 em um caso. O estudo por 
hibridização in situ mostrou presença de EBV em 3 casos. O 
estadiamento foi: 1 pT2, 2 pT3 e 2 pT4, sendo que 4 apresentavam 
metástases ganglionares. Quatro doentes realizaram quimioterapia 
e/ou radioterapia. Um não fez qualquer tratamento adicional. O 
tempo médio de ‘follow-up’ foi 32,6 meses (12-68). Todos os doentes 
estão vivos e sem evidência de doença. Discussão: O carcinoma 
gástrico com estroma linfoide representa um subtipo com 
características morfológicas distintas, estando associado a um 
excelente prognóstico quando comparado com outros 
adenocarcinomas mais comuns. Apesar do diagnóstico em estadio 
avançado, todos os doentes estão vivos e sem doença. 
Palavras-chave: Carcinoma, Gástrico, Estroma Linfoide. Key words: 
Carcinoma, Gastric, Lymphoid Stroma.
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Introduction: Unclassified renal cell carcinoma (U-RCC) does not 
represent a specific diagnosis but a category of tumors that as of yet, 
do not fit elsewhere. They are usually both morphologically and 
genetically heterogeneous. Objective: To present a case of U-RCC 
with focal TFE3 immunoreactivity. Methods: 86-year-old man who 
presented with a tumor of the right kidney in the inferior pole on 
incidental abdominal echography. He was later submitted to partial 
nephrectomy. Results: On pathological examination, a tumor with 160 
mm of greater axis and bosselated contours was found, protruding 
into the perinephric fat tissue without invading the renal capsule. On 
section it was partially cystic with areas of necrosis and hemorrhage. 
Microscopically, the tumor had large eosinophilic to clear cells with a 
uniformly high nuclear grade (G3–OMS/ISUP) and papillary, solid and 
focal nested areas. These last with immunoreactivity for TFE3. Nine 
months after surgery, the patient remains disease free.          
Conclusion: Strong immunoreactivity for TFE3 is a highly sensitive and 
specific marker of the Xp11 translocation in RCCs. Sequencing studies 
have shown solid tumors can have extensive intratumoral genetic 
heterogeneity. Areas of TFE3 translocation have not been described 
in U-RCC before; however, the clinical significance of this finding, if 
any, remains to be elucidated. In order to better characterize these 
neoplasms further studies are required. Keywords: 
Renal.cell.carcinoma; unclassified; TFE3; uropathology. 
Palavras-chave: Carcinoma.de.células.renais; inclassificável; TFE3; 
uropatololgia.
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Introdução: As síndromes de heterotaxia (SH) caracterizam-se por 
um situs abdominal e pulmonar ambíguo associado a asplenia ou 
poliesplenia, acompanhados por malformações cardíacas 
complexas. Podem ser divididas em dois grandes subgrupos: 
isomerismo pulmonar e auricular direito com asplenia (síndrome de 
Ivemark) e isomerismo pulmonar e auricular esquerdo com 
polisplenia. Na ecografia morfológica habitualmente é apenas 
detectada a malformação cardíaca, permanecendo as restantes 
anomalias ocultas até ao exame fetopatológico. Objectivos: Através 
de dois casos clínicos ilustrar os achados fetopatológicos que 
caracterizam as SH, discutir as possíveis etiologias e o impacto do 
diagnóstico pré-natal neste contexto. Métodos: Foi feito o 
levantamento dos casos de SH diagnosticados na Unidade de 
Fetopatologia do CHLO nos últimos 5 anos e foram seleccionados 
dois de particular interesse, em dois extremos do complexo 
polisplenia/asplenia. Resultados: Dois casos de interrupção médica 
da gravidez por malformação cardíaca complexa, detectada em 
ecografia morfológica. Trata-se de dois casais jovens, não 
consanguíneos; ambas as mães com 32 anos e história de aborto 
espontâneo prévio. Ambos os cariótipos fetais eram normais. Em 
ambos os casos o diagnóstico anatomopatológico foi de síndrome de 
heterotaxia. Discussão: O exame fetopatológico permite não só 
caracterizar detalhadamente a malformação cardíaca, como 
detectar o conjunto de anomalias da lateralidade que caracterizam 
as SH. Estas cursam com alterações genéticas características, 
diferentes daquelas associadas a malformações cardíacas isoladas. 
É raro este diagnóstico ser feito de forma conclusiva na ecografia. 
Assim, o exame fetopatológico assume um papel fundamental e 
orientador do estudo das famílias afectadas, permitindo um 
seguimento genético orientado e adequado. Palavras-Chave: 
-interrupção.médica.da.gravidez.(IMG); heterotaxia; poliesplenia; 
malformação.cardíaca.complexa. Keywords:medical.abortion; 
heterotaxy;polysplenia; complex.cardiac.malformation.
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Introdução: os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) 
constituem a neoplasia mesenquimatosa gastrointestinal mais 
frequente (1% de todas as neoplasias do tracto digestivo, 2-3% das 
neoplasias gástricas), são próprios da idade adulta (média 60-65 
anos), mas sem predilecção por género ou raça. A sua fisiopatologia 
está relacionada com a mutação activadora no gene KIT (CD-117) ou 
do receptor alfa do factor de crescimento derivado das plaquetas 
(PDGFRA). Objectivos: apresentar a caracterização dos tumores do 
estroma gastrointestinal da população abrangida pelo centro 
hospitalar e fazer a comparação face à literatura. Metodologia: foi 
realizada a pesquisa das peças cirúrgicas com o diagnóstico de GIST 
no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo E.P.E., no período 
compreendido entre 2002 e 2015, tendo sido realizada a análise em 
relação a idade, género, tipo histológico e factores prognósticos. 
Resultados: foram revistas um total de 32 peças cirúrgicas, 
correspondendo um 54% a homens (idade média 65,2 anos) e 46% 
mulheres (idade média 64,7 anos). A localização mais frequente foi 
no estômago (53%), seguida do intestino delgado (41%). A maioria dos 
tumores foi do tipo fusocelular (75%), com um tamanho maior a 5 cm 
(63%) e índice mitótico inferior a 5/50 CGA (78%). Dos 32 casos 
avaliados, 4 tiveram doença metastática (9,4%), todos eles com 
primário do intestino delgado e com factores de risco presentes. 
Discussão: os resultados observados são concordantes com os 
reportados na literatura, e embora seja uma patologia pouco 
frequente, é de ressaltar a importância de um estudo histopatológico 
detalhado que leve a um adequado enquadramento prognóstico do 
paciente.
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Introdution: Amyloidosis is a morphologic manifestation of distinct 
diseases. Extracellular amyloid deposits are congophilic 
beta-pleated-sheet structure proteins that could involve kidney. 
Objective: To characterized the clinicopathological features of 
patients with renal amyloidosis from two departments. Methods and 
Materials: We reviewed slides and clinical data of all amyloidosis 
cases in renal biopsies between 2011-2016. The cases without amyloid 
characterization were excluded. Amyloid characterization was 
carried out by immunohistochemistry (A protein and TTR) and direct 
immunofluorescence (light chains k and λ). Amyloid deposition was 
classified by Congo red stain according to its quantity (none, mild and 
high) and localization (glomerular, vascular and tubulointerstitial). 
Results: There were 68 cases of amyloidosis, 2 without amyloid 
characterization (N=66). Mean age was 60; 31 (50%) were women. 
The most frequent clinical change was nephrotic 
proteinuria/syndrome [46 patients (70%)]. 7 patients (11%) were HIV+. 
Amyloidosis breakdown by type was: AA — 31 cases (47%); AL — 24 
cases (36%) [k chain — 2 (3%); λ chain — 22 (33%)]; ATTR cases — 6 
(9%); and undetermined — 5 cases (8%). All cases had vascular 
deposits, 43 (65%) of which were high quantity; 97% cases had 
glomerular deposits [42 (64%) high quantity], and 42% had 
tubulointerstitial deposits [9 (15%) high quantity]. Amyloid quantity 
was similar in the different types (p=0,33). Discussion: Amyloidosis is 
mainly a disease of older individuals. AA and AL were the most 
common forms. Amyloid was mainly deposited in the vessels and 
glomeruli. There was no association between quantity and type of 
amyloid. Key-words: Renal biopsy, Amyloidosis, Nephropathology. 
Biópsia renal, Amiloidose.
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Introdução: No cólon e recto o espécimen recebido com mais 
frequência em laboratórios de Anatomia Patológica é o pólipo, que 
associamos naturalmente a pólipos epiteliais. Isto porque, para além 
de serem os mais frequentes, são também lesões pré-neoplásicas 
com potencial de progressão para adenocarcinoma e o motivo por 
detrás do rastreio do carcinoma colo-rectal. No entanto, existem 
várias lesões, mesenquimatosas, hamartomatosas e inflamatórias 
que podem ser benignas ou malignas e ter apresentação 
endoscópica sob a forma de pólipo, pediculado ou séssil. Objectivos: 
A partir de exemplos de pólipos mesenquimatosos e inflamatórios 
do cólon e recto, fazer uma revisão teórica do tópico, discutindo os 
diagnósticos diferenciais e pit-falls diagnósticos. Materiais e Métodos: 
Foi feita a pesquisa de todos os pólipos avaliados para fins 
diagnósticos nos nossos serviços nos últimos 5 anos e incluídos os 
casos considerados particularmente ilustrativos e com interesse. 
Resultados: Apresentamos vários casos de pólipos removidos com a 
hipótese clínica de adenoma que em exame anatomopatológico 
foram diagnosticados como pólipos mesenquimatosos e 
inflamatórios, tal como pólipo fibróide inflamatório, perineurinoma, 
lipoma, hemangioma cavernoso da submucosa, leiomioma da 
muscular da mucosa, entre outros. Conclusão: Tratando-se de lesões 
incomuns, a maior parte sem consequência clínica, estes pólipos 
passam habitualmente despercebidos até ao momento da análise 
anátomo-patológica. Como tal, de modo a permitir um diagnóstico 
correcto e um follow-up adequado destes doentes é fundamental 
para o anatomopatologista conhecer estas entidades e respectivos 
diagnósticos diferenciais. Palavras-chave: pólipo;tecidos.moles;  
cólon; pólipo.inflamatório. Keywords: polyp; soft.tissue ; colon; 
inflammatory.polyp.
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Introdução: Na pituitária, as neoplasias secundárias correspondem a 
cerca de 1% dos tumores totais. Frequentemente os carcinomas de 
pequenas células do pulmão (SCC) manifestam-se como metástases 
à distância sendo os gânglios linfáticos intratorácicos, fígado, osso, 
cérebro, pulmões e glândulas suprarrenais os locais mais comuns. 
Objectivos: Reportamos um caso de SCC que se apresentou como 
metástase adeno-hipofisária. Material e Métodos: Mulher de 43 anos 
sem antecedentes médicos ou cirúrgicos conhecidos, que se 
apresenta com hemianopsia progressiva e pan-hipopituitarismo.  
Resultados: O diagnóstico clínico foi de macroadenoma da pituitária 
tendo sido a lesão posteriormente excisada por abordagem 
trans-esfenoidal. Histologicamente observaram-se fragmentos de 
adeno-hipófise e de uma neoplasia constituída por células de 
tamanho pequeno a médio, com núcleos grandes e nucléolos por 
vezes visíveis; observaram-se figuras apoptóticas e mitoses. As 
células foram imunorreactivas para citoqueratinas, marcadores 
neuroendócrinos e TTF-1 e foram negativas para marcadores 
hormonais; o índice proliferativo (ki-67) foi de 80%. O diagnóstico 
diferencial compreende carcinoma ou adenoma primários da 
pituitária ou tumor secundário. Perante este perfil 
imunohistoquímico concluíu-se tratar-se de uma metástase de SCC. 
Posteriormente foi realizada investigação imagiológica que revelou a 
presença de uma massa pulmonar, confirmando assim a presença 
de neoplasia pulmonar primária. Discussão: Dado que a sobrevida 
de doentes oncológicos tem vindo a aumentar, não só à custa de 
novas terapêuticas mas também devido à melhoria dos métodos 
complementares de diagnóstico, interessa reportar um caso de uma 
neoplasia frequente com uma apresentação atípica.
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Palavras-chave: Tiróide, Carcinoma papilar e microcarcinoma 
papilar. Key words: Thyroid, papillary carcinoma and papillary 
microcarcinoma. Introdução: Os carcinomas da tiroide (CT) são os 
tumores mais frequentes do sistema endócrino. O tipo mais 
frequente é o carcinoma papilar com uma incidência e prevalência 
de 80-90%, metade correspondendo a microcarcinomas papilares 
(MCPT) (carcinomas papilares com dimensão igual ou inferior a 
10mm). Objetivo: Revisão da casuística dos carcinomas tiroideus nos 
últimos 10 anos, do Serviço de Anatomia Patológica do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra. Material e Métodos: Foram 
estudados 1046 CT dos quais 369 correspondiam a MCPT 
(2006-2016). Os autores procederam à revisão e reclassificação dos 
MCPT, com nova observação histológica e estudo 
imunohistoquímico. Resultados: Os microcarcinomas papilares 
(n=369) correspondiam a 41,8% de todos os carcinomas papilares 
(n=882), com maior prevalência no sexo feminino (87,3%), com idade 
média de 56 anos. Avaliou-se ainda a uni ou multifocalidade dos 
tumores e procedeu-se à reclassificação pTNM (8ª edição da AJCC). 
Discussão: Os dados obtidos neste estudo vão ao encontro do que 
está descrito na literatura, com aumento da incidência de MCPT ao 
longo destes anos em Portugal, nomeadamente na região centro. A 
quase totalidade dos microcarcinomas classificados como pT3 
foram integrados na categoria pT1. Concluiu-se que o diagnóstico do 
CPT é cada vez mais precoce, fruto dos avanços dos meios 
complementares de diagnóstico, nomeadamente do diagnóstico 
histológico com  maior número de colheitas.
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Palavras-chave: Tumor fibroso solitário do pulmão, necrose, 
receptores de progesterona. Key words: Fibrous tumor of the lung, 
necrosis, progesteron receptors. O tumor fibroso solitário da 
pleura/pulmão perfaz cerca de 5% dos tumores primários, com 
crescimento nodular e expansivo, habitualmente ressecável e de 
bom prognóstico, sem preferência de género ou idade. Coloca o 
diagnóstico diferencial com fibroleiomioma benigno metastizante, 
mesotelioma desmoplásico, sarcoma sinovial, tumor das bainhas 
nervosas e tumor miofibroblástico inflamatório. Mulher de 63 anos, 
com antecedentes de exercere de pólipo e leomioma uterinos, 
apresenta um nódulo intercisural no pulmão esquerdo, com 38mm 
de maior eixo e hipercaptante na PET-TC. Estudamos biópsia 
pulmonar cirúrgica medindo 5,1x4x3,5cm e pesando 26g, com pleura 
envolvente lisa e brilhante, com superfície de secção acizentada e 
firme-elástica com pequenas áreas cavitadas e área de parênquima 
pulmonar correspondendo a base de inserção. Apresentava padrão 
fasciculado com matriz hialina, alternando com áreas de células 
pequenas e redondas, padrão microcístico e necrose (cerca de 30% 
do tumor avaliado); observamos 1mitose/10CGA. Imunoexpressão: 
Vimentina(+++), CD34(+++), RP(3+++), RE(+), HHF35 (-), alfa-actina ML 
(-), CD68(-) e ALK(-). O diagnóstico de tumor fibroso solitário foi 
colocado com a ressalva para o mau 
prognóstico/metastização/recidiva devido à presença de necrose e 
de expressão de RP (J. Pathol 2002 – M Bongiovanni; Modern 
Pathology 2012- EG Demicco), como parâmetros a introduzir no 
diagnóstico final.
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Introdução: O tumor fibroso solitário (TFS) extrapleural é uma 
neoplasia mesenquimatosa incomum. Em relação com o intestino 
delgado, encontramos descritos na literatura 9 casos no mesentério 
e apenas 1 caso intramural. Caso clínico: Um homem de 71 anos, no 
contexto de doença de Crohn, realizou enterografia por ressonância 
magnética que revelou espessamento mural focal e assimétrico, 
tendo sido colocada a hipótese de lesão tumoral submucosa. 
Subsequentemente, o doente realizou resseção ileocólica. Resultado: 
Ao exame macroscópico, observaram-se, no segmento ileal, sete 
nódulos intramurais bem delimitados, com dimensões 
compreendidas entre 1 e 4 cm. O exame histológico mostrou 
alterações associadas à doença de Crohn e, nas formações 
nodulares, neoplasia constituída por células fusiformes sem atipia, 
dispostas no seio de um estroma mixoide. O estudo 
imunohistoquímico revelou positividade para CD34, bcl2, HHF35 e 
STAT6 e negatividade para pancitoqueratinas, CD117, DOG1, 
caldesmon, SMA, desmina e proteína S100. Com base nestes 
resultados, foi feito o diagnóstico de TFS multifocal do íleo. Discussão: 
Este caso clínico realça a importância de incluir o TFS no diagnóstico 
diferencial de lesões mesenquimatosas da parede do tubo digestivo, 
apesar da sua raridade. Adicionalmente, a apresentação multifocal 
da lesão é um achado raro.  Palavras-chave: Tumor fibroso solitário; 
íleo; intramural; multifocal. Keywords: Solitary fibrous tumour; ileum; 
intramural; multifocal.
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Introdução: Lesões fibroinflamatórias tumefativas (TFLs) são lesões 
fibrosclerosantes benignas, idiopáticas, raras, que ocorrem na 
cabeça e pescoço, simulando clínica e imagiologicamente neoplasias 
malignas. São compostas por tecido fibro-hialinizado, permeado por 
linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. A cirurgia e a corticoterapia são 
eficazes em monoterapia ou em conjunto, recorrendo-se a 
radioterapia em casos inoperáveis e refratários à terapêutica 
médica. Objectivos: Relatamos dois casos, ambos do sexo masculino, 
com 41 anos e 68 anos, o primeiro com volumosa lesão expansiva 
centrada no buraco jugular direito, e apresentação clínica sugestiva 
de envolvimento do VIII, X, XI, XII pares craneanos e o segundo com 
lesão frontal e orbitária direita, condicionando corrosão do maxilar,  
tumefacção subpalpebral, exoftalmia e défice visual direito. Ambas 
foram diagnosticadas como TFLs. Foi realizada revisão da literatura. 
Material e métodos: Análise clínicopatológica dos casos 
diagnosticados em 2016 e 2017 no IPOPorto. Resultado: Em ambos os 
casos foram observadas lesões fibro-esclerosantes, infiltrativas, com 
dissociação dos tecidos profundos e abundante infiltrado 
inflamatório misto, com participação de linfócitos, plasmócitos e 
neutrófilos, sem evidência de malignidade. Discussão: TFLs são 
lesões benignas, raras, que mimetizam condições neoplásicas de 
pior prognóstico e tratamento mais agressivo. O conhecimento e 
compreensão destas lesões, recentemente reconhecidas como 
associadas à IgG4, contribuem para o seu diagnóstico precoce e 
tratamento adequado. Palavras-chave: Tumefactive; tumefactiva; 
fibroinflammatory; fibroinflamatória; pseudotumor.
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Introdução: A incidência do carcinoma gástrico (CG) apresenta 
variação mundial e em vários grupos étnicos. A etiologia é 
multifactorial tendo o Helicobacter pylori um papel importante na 
patogénese. Nos últimos anos há uma diminuição da incidência do 
CG de localização distal e um aumento da proximal. Objetivos:  
Estudo retrospectivo com avaliação das características 
clínico-patológicas de todos os casos de CG submetidos a resseção 
cirúrgica no CHUC, num período de 10 anos (2007-2016). Material e 
Métodos: Revistos e analisados 699 casos de CG, submetidos a 
resseção gástrica e recolhidos dados epidemiológicos e 
anatomo-patológicos referentes ao ano e idade do diagnóstico, 
género, localização, tipo histológico, nº de gânglios linfáticos 
excisados/metastáticos e estadiamento TNM. Resultados e 
Discussão: Nos resultados preliminares, sem correlação clínica, 
verificamos prevalência do sexo masculino (ratio M:F=1,6) e idade 
média de 67 anos. A localização mais comum é no antro/piloro 
(68.67%), seguida do corpo (17,31%). O tipo histológico mais comum é o 
Adenocarcinoma, SOE (44,49%), da classificação da Organização 
Mundial de Saúde e Adenocarcinoma de tipo intestinal (56,80%), da 
Classificação de Laurén. A média de gânglios com metástases é de 
5,16 e de gânglios excisados de 18,57. Nesta série, concordante com a 
literatura, observamos ao longo dos anos, uma diminuição global da 
incidência do CG, com diminuição relativa dos CG distais e aumento 
dos proximais, sendo o diagnóstico efetuado em estádios mais 
avançados, acima dos 70 anos. Futuramente pretendemos 
relacionar o ratio ganglionar com o prognóstico. Palavras chave: 
Carcinoma, Estômago, Adenocarcinoma / Carcinoma, Stomach, 
Adenocarcinoma.

 
 

PO HIST89  MEDULLARY THYROID CARCINOMA 
METASTASIS – UNEXPECTED LOCALIZATION / 
METÁSTASE DE CARCINOMA MEDULAR DA TIRÓIDE – 
UMA LOCALIZAÇÃO INESPERADA

Helder Oliveira Coelho(1);Pedro Sequeira(1);Joana Nogueira(1);Maria José Brito(1)

(1) Hospital Garcia de Orta, EPE

 
Introduction: Medullary  thyroid carcinoma(MTC) is a thyroid gland 
malignant tumor, with C-cell differentiation. The incidence is 3 to 12%, 
mostly are sporadic(70-75%) with a peak incidence around the fifth or 
sixth decade. The Hereditary cases are part of MEN 2A and MEN 2B 
syndromes or as Familial MTC and are related to germline RET gene 
mutations. MTC spread by both lymphatic and hematogenous routes. 
At time of presentation half of the patients have cervical node 
involvement and 15% have distant metastatic disease. The most 
common metastatic organs are lungs, liver and bone. Rarely, brain 
and adrenal glands. Objective: To report a very rare ovarian and 
uterine MTC metastasis case. Methods and Materials: This is a case 
report of a 46-year-old woman with a MTC in 1997, presented now 
with localized and distant metastatic disease. Total hysterectomy 
with bilateral salpingo-oophorectomy was performed due to 
bilateral ovarian nodules. Results: Histological examination revealed 
several nodules in the uterus, Fallopian tubes and ovaries 
characterized by nests of small cells with eosinophilic, granular 
cytoplasm, anisocaryosis and conspicuous nucleoli. The 
imunohistochemical study was positive for TTF-1, calcitonin and CK7 
and negative for CK20, tiroglobulin, PAX8 and Napsin-A. Discussion: 
These findings were compatible with uterine and ovarian metastatic 
disease of MTC. The literature review described only two cases of 
ovarian metastasis from sporadic MTC and none with uterine 
involvement. Key-words: Thyroid Medullary Carcinoma; metastasis; 
ovary; uterus. / Carcinoma Medular da Tiróide, metástases, ovário, 
útero.
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Introdução: A síndrome de Lynch (SL) resulta de uma mutação 
germinativa nos genes de reparação de DNA (mismatch repair genes 
(MMR)), que levam ao desenvolvimento de tumores com 
instabilidade de microssatélites (MSI) de alto grau. Embora os 
critérios de Bethesda revistos (CBR) tenham sido propostos como 
método de rastreio da SL, as orientações recentes recomendam a 
utilização da MSI e/ou da imunohistoquímica na caracterização dos 
carcinomas colo-rectais (CCR). Objectivos: Comparar a 
imunohistoquímica (IHQ) com os CBR na identificação de doentes 
com SL. Material e Métodos: Foram analisados 159 casos de CCR, de 
uma série consecutiva, uni-institucional, diagnosticados no Hospital 
Beatriz Ângelo, entre 2012-2014. A imunoexpressão das proteínas 
MLH1/PMS2 e MSH2/MSH6 foi avaliada em tissue microarrays, de 
tecido normal e neoplásico. Foram comparadas as características 
morfológicas dos tumores. Resultados: Dos 159 casos de CCR 
analisados, 34 (21%) mostraram perda de expressão de pelo menos 
uma das proteínas (MLH1/PMS2 (32%, n=11) e MLH1 isolado (17%, n=6)) 
(dMMR), e 31 (20%) preencheram os CBR. Dos 34 casos com dMMR, 12 
(35%) cumpriram os CBR. Os tumores com dMMR foram mais 
frequentemente do cólon direito (p=0,009), mucinosos (p=0,003) e 
com infiltrado linfoplasmocitário (p=0,006). Discussão: A avaliação 
IHQ da dMMR, apesar de não ser específica para a SL, foi mais 
sensível na identificação de doentes com SL. Estes dados 
corroboram a integração da IHQ como método de rastreio da SL. 
Estudos de análise molecular e testes de mutação germinativa 
deverão ser realizados para diferenciar os casos de SL dos seus 
mimetizadores.
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Introdução: As anomalias da cloaca encerram um amplo espectro de 
patologias da região pélvica, nem sempre consensuais, cuja 
incidência se estima em 1:5000 nascimentos (anomalias do úraco, 
malformações ano-rectais e disgenesia caudal). Podem ser minor ou 
major, ocorrer isoladamente ou num contexto sindrómico, e terem 
várias etiologias – cromossómicas, génicas ou teratogénicas, entre 
estas a diabetes gestacional. Objectivos: Pretende-se apresentar 
uma série de 6 casos ilustrativos do espectro de anomalias fetais da 
cloaca. Material e Métodos: Foi feito o estudo das autópsias fetais 
realizadas no Hospital Egas Moniz - CHLO entre Fevereiro e Abril de 
2017, nas quais se constataram anomalias da cloaca. Resultado: Dos 
6 casos, 4 resultaram de interrupções médicas da gravidez e 2 de 
morte fetal “in útero”; as idades maternas variaram entre 17 a 37 
anos, e as fetais, entre 13 e 24 semanas de gestação. 3 fetos eram do 
sexo feminino, 2 do masculino e 1 não tinha gónadas identificáveis. 
Em 2 casos as anomalias eram isoladas e 4 enquadravam-se em 
síndromes polimalformativos. Num dos casos havia história de 
diabetes gestacional e noutro havia confirmação da anomalia 
cromossómica. Discussão: Nesta pequena série a distribuição das 
anomalias por sexo é idêntica à descrita na literatura. A maior parte 
dos casos observados inserem-se em síndromes polimalformativos, 
à semelhança do que é descrito (50-60%), e destes, apenas uma 
minoria corresponde a cromossomopatia. Palavras-chave: cloaca, 
malformações ano-rectais, disgenesia caudal. Keywords: cloaca, 
anorectal malformations, caudal dysgenesis.
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Abstract
Thirteen cases of invasive solid papillary breast carcinomas 
resembling the tall cell variant of papillary thyroid neoplasms (BPTC) 
are reported here. Some cases had long-term follow-up. BPTC is a 
special type of primary breast neoplasm showing a triple-negative 
profile but low aggressive potential. Knowledge on BPTC is still scanty; 
therefore, the aim of the present paper was to report on the features 
of an additional 13 cases. All the patients were female individuals, and 
the mean age at presentation was 62.6 years; nodule sizes ranged 
from 0.6 to 2.5 cm (average, 1.6 cm). All the cases were characterized 
on histology by papillary, follicular as well as solid structures. The 
cells were columnar, eosinophilic mostly with granular cytoplasms, 
rich in mitochondria, with the features of oncocytes in no fewer than 
7 cases. Estrogen and progesterone receptors as well as HER2 were 
consistently negative. The Ki67 proliferative index was low. Markers 
consistent with thyroid origin, such as TTF1 and thyroglobulin, were 
negative. Five cases stained for mammoglobin and GATA 3 were 
positive. All cases proved to be invasive and 2 cases each 
experienced metastases to 1 lymph node (axillary and 
intramammary). One case of the latter had a local recurrence. 
Nevertheless, all the patients are alive, free of disease 24 to 132 
months after surgery, of which 8 are without further treatment The 
present series confirms that BPTC is a primary breast tumor of low 
malignant potential.
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