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16º Congresso SPAP 19º Congresso SPC 25 - 27 maio de 2017 

 

16º Congresso da SPAP (Sociedade Portuguesa de Anatomia Patológica) 

190º Congresso da SPC (Sociedade Portuguesa de Citologia) 

25 a 27 de maio de 2017 – Troia 

 

CASOS CLÍNICOS:  

 
CASO1: Hospital CUF Descobertas_Catarina Callé_Sul 
 

LINK CASO 1: 

https://easyzoom.com/albumaccess/89eb7eef2ded4b68b91a000a32fafcbb 

 
2 lâminas 

H17/02664 
https://easyzoom.com/imageaccess/b079ef967286446ab1fb03ee41f5bc17 
C17/01201 
https://easyzoom.com/imageaccess/872429dc28514dc4b4b7a5366b41f10c 

 
HISTÓRIA CLÍNICA:  
Lactente, sexo feminino, com 5 semanas.  
Nódulo da face, região mandibular direita, com 12mm de maior eixo. 

 

 

CASO2: IPO Porto_ Catarina Meireles_Norte & Centro 
 

LINK CASO 2: 

https://easyzoom.com/albumaccess/261db5e237614abf80d6730977577c4e 

 
2 lâminas 

C15/03172 

https://easyzoom.com/imageaccess/6a6766f4e8ae4ac8984220b9a984ce14 

3172/15 

https://easyzoom.com/imageaccess/bfc3c8f1de724d73ab278256605d5112 

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  
Identificação: Homem, 66 anos 
Antecedentes patológicos: HTA, apendicectomia 
História da doença atual: achado incidental de massa renal esquerda em TC, que realizou em 
contexto de pancreatite aguda 
TC: "No rim esquerdo, na dependência do contorno posterior observa-se lesão expansiva, bem 
delimitada, sólida, com 3,9x2,8cm. Esta lesão apesar de fazer procidência na gordura peri-renal, 
não a parece infiltrar.” 
Efetuou biópsia aspirativa desta lesão. 

https://easyzoom.com/albumaccess/89eb7eef2ded4b68b91a000a32fafcbb
https://easyzoom.com/imageaccess/b079ef967286446ab1fb03ee41f5bc17
https://easyzoom.com/imageaccess/872429dc28514dc4b4b7a5366b41f10c
https://easyzoom.com/albumaccess/261db5e237614abf80d6730977577c4e
https://easyzoom.com/imageaccess/6a6766f4e8ae4ac8984220b9a984ce14
https://easyzoom.com/imageaccess/bfc3c8f1de724d73ab278256605d5112
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CASO3: IPOLFG_Joana Ferreira & Isabel Fonseca_Sul 
 

LINK CASO 3: 

https://easyzoom.com/albumaccess/e7436cc47e434489a2ed9cc49eacf17d 

 
3 lâminas 

2490 RAP 1 

https://easyzoom.com/imageaccess/8690dbf40c114a238c86a0201bd9e925 

2490 RAP 2 

https://easyzoom.com/imageaccess/fdfe5167cbab449e82d11dcb2d7be903 

B17/4724 

https://easyzoom.com/imageaccess/689a8b0f777941158d7396b52243aab6 

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  
'Mulher, 59 anos. Crescimento recente de nódulo parotídeo conhecido há 15 anos'. 

 

 

CASO4: Hospital Braga_Sofia Carvalho_Norte & Centro 
 

LINK CASO 4: 

https://easyzoom.com/albumaccess/e8f70ebc575d4b01be4abb62c3ca8a6d 

 
1 lâmina 

H17/12710 
https://easyzoom.com/imageaccess/a9b0d555b51747f59d77674d1d85a71b 

 
HISTÓRIA CLÍNICA:  
Jovem do sexo masculino, 19 anos, com quadro com cerca de 2 semanas de evolução de 
cefaleias associadas a náuseas e vómitos, dificuldade em se expressar e em escrever e perda 
ponderal de 7kg. Nega febre ou história de infeções recentes. 
RM: “(…) volumosa lesão expansiva intra-axial frontotemporal profunda à esquerda, com 
aproximadamente 6,3x4cm (…)." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://easyzoom.com/albumaccess/e7436cc47e434489a2ed9cc49eacf17d
https://easyzoom.com/imageaccess/8690dbf40c114a238c86a0201bd9e925
https://easyzoom.com/imageaccess/fdfe5167cbab449e82d11dcb2d7be903
https://easyzoom.com/imageaccess/689a8b0f777941158d7396b52243aab6
https://easyzoom.com/albumaccess/e8f70ebc575d4b01be4abb62c3ca8a6d
https://easyzoom.com/imageaccess/a9b0d555b51747f59d77674d1d85a71b
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CASO5: CHLC_Carlos Pontinha & Manuela Mafra_Sul  
 

LINK CASO 5: 

https://easyzoom.com/albumaccess/4b236dec54874eb0a33bdd48cdbdaa4c 

 
1 lâmina – 6680/12 

https://easyzoom.com/imageaccess/975f00f6cf0341dea300027e51a6e7e0 

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  
Doente de 38 anos, sexo masculino, natural da Costa do Marfim, mas residente em Portugal há 
6 anos. 
Sem antecedentes pessoais relevantes. 
O doente recorreu ao Serviço de Urgência por paresia bilateral dos membros inferiores 
associada a queixas de "bexiga neurogénica" com 1 mês de evolução. 
A ressonância magnética documentou espessamento difuso do segmento torácico da medula 
espinhal. A lesão captava contraste.  
O doente, dada a gravidade da sintomatologia, foi medicado com corticoides, porém não se 
verificou qualquer melhoria.  
Durante a cirurgia foi requisitado exame extemporâneo com as questões: Linfoma?  
Glioma (baixo ou alto grau)?   

 

 
 

CASO6: CHSJ_Margarida Fernandes_Norte & Centro 
 

LINK CASO 6: 

https://easyzoom.com/albumaccess/1276c1361b2f4f10a3ffa447d41d7e1a 

 
1 lâmina – H16/25096 B3 

https://easyzoom.com/imageaccess/5614259f47524a468f3fd2b17f534e3e 

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  
Doente do género masculino de 34 anos com história de dor abdominal. Exérese de nódulo 

peripancreático, na região cefálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://easyzoom.com/albumaccess/4b236dec54874eb0a33bdd48cdbdaa4c
https://easyzoom.com/imageaccess/975f00f6cf0341dea300027e51a6e7e0
https://easyzoom.com/albumaccess/1276c1361b2f4f10a3ffa447d41d7e1a
https://easyzoom.com/imageaccess/5614259f47524a468f3fd2b17f534e3e
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CASO7: Garcia de Orta_Helder Coelho_Sul 
 

LINK CASO 7: 

https://easyzoom.com/albumaccess/d794773e9e1242e19ca121f1a73a0095 

 
3 lâminas 

17C01736 Esfregaço 

https://easyzoom.com/imageaccess/e6e23e3e53f64f05bece72cc97bd02e3 

17C01736 CellBlock 1 

https://easyzoom.com/imageaccess/1cfef89eb18247049109f15defc281c7 

17C01736 CellBlock 2 

https://easyzoom.com/imageaccess/e4e6a230e143455db6e55b10aaddbbaf 

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  
"Homem de 31 anos com quadro de perda de peso progressiva, diarreia e hepatomegalia, cujos 

exames imagiológicos revelaram uma massa na cauda pancreática de 4cm com invasão da veia 

esplénica e múltiplos nódulos hepáticos. Foi realizada uma citologia aspirativa pancreática por 

ecoendoscopia, cujos esfregaços e citobloco foram digitalizados." 

 

 

CASO8: CHUC_João Fraga_Norte & Centro 

 
LINK CASO 8:  

https://easyzoom.com/albumaccess/735c6dd47e1749d7bf0f350c3cb11826 

 
3 lâminas 

3061/17 A - Histologia 2017 

https://easyzoom.com/imageaccess/61ca6bc4345d43939d1ef9f98bb71f53 

3061/17 B – Histologia 2017 

https://easyzoom.com/imageaccess/0d2e3fd5ecfd4676860c41f53901cfe6 

H12073/15 – Biópsia 2015 

https://easyzoom.com/imageaccess/a264e15508814e34b93017b35a117c00 

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  
Doente do sexo masculino, com 45 anos, com derrame peritoneal refratário, vómitos, 

hipersudorese noturna e abdómen doloroso, tendo recorrido 2 anos antes ao CHUC por 

sintomatologia idêntica, tendo realizado exame citológico do líquido ascítico e biopsia 

peritoneal, com alta clínica de acordo com avaliação anatomo-clínica. Atualmente devido ao 

agravamento dos sintomas, realiza laparoscopia exploratória revelando peritoneu espessado e 

derrame ascítico, com novo exame citológico e avaliação histológica de apendicectomia e 

biopsias de epiplon e peritoneu. Enviam-se biopsia de 2015 e apendicectomia de 2017. 

 

 

 

 

https://easyzoom.com/albumaccess/d794773e9e1242e19ca121f1a73a0095
https://easyzoom.com/imageaccess/e6e23e3e53f64f05bece72cc97bd02e3
https://easyzoom.com/imageaccess/1cfef89eb18247049109f15defc281c7
https://easyzoom.com/imageaccess/e4e6a230e143455db6e55b10aaddbbaf
https://easyzoom.com/albumaccess/735c6dd47e1749d7bf0f350c3cb11826
https://easyzoom.com/imageaccess/61ca6bc4345d43939d1ef9f98bb71f53
https://easyzoom.com/imageaccess/0d2e3fd5ecfd4676860c41f53901cfe6
https://easyzoom.com/imageaccess/a264e15508814e34b93017b35a117c00
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CASO9: IPOLFG_Daniela Vinha Pereira_Sul 
 

LINK CASO 9: 

https://easyzoom.com/albumaccess/7574de2a988448a8815f0895516373e0 

 
3 lâminas 

B16/8593 
https://easyzoom.com/imageaccess/f08fbca957f94780a387b348d7adf524 
B16/8641 
https://easyzoom.com/imageaccess/1428ed914d0d4c39bc99649d8e802ff7 
1314 CONG 
https://easyzoom.com/imageaccess/62c8bdffd3d146b4abf0fe67a92c1690 

 
HISTÓRIA CLÍNICA:  
Doente do sexo feminino e raça caucasiana com 52 anos, desempregada (trabalhava no ramo 
da restauração), fumadora passiva, com antecedentes de hipertensão arterial, não medicada. 
Sem medicação habitual e sem antecedentes familiares relevantes. 
Num Rx de tórax pedido com carácter “de rotina” é identificada massa paracardíaca direita. A 
tomografia computorizada (TC) torácica subsequente revelou: “… lesão neoproliferativa de 
natureza sólida, heterogénea, com 105mm (AP) por 81mm (perpendicular), localizada no lobo 
médio do pulmão, com ponto de clivagem com as estruturas vizinhas…”. 
Efetuou, ainda, Broncoscopia rígida, que demonstrou: “… BI e LM com abaulamento da parede 
anterior e lateral e alargamento do esporão do LSD…”. Foram feitas biopsia. 
Analiticamente não apresentava alterações relevantes. 
Foi enviada ao Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. (IPOLFG) com 
o diagnóstico de Linfoma linfoblástico T e submetida a citologia aspirativa e biopsia guiadas por 
TC da lesão. Simultaneamente foi também recebida para revisão de lâminas a biopsia efetuada 
previamente fora do IPOLFG. 
 

 

 

CASO10: CHSJ_Ana Marques_Norte & Centro 
 

LINK CASO 10: 

https://easyzoom.com/albumaccess/a82bc1bcf6524cf8a8a6fe62d1dd968e 

  
2 lâminas   

H16/1135 

https://easyzoom.com/imageaccess/cdc9a7ccf3b547e4bb196b0de127f246 

A16.1 B57 

https://easyzoom.com/imageaccess/264d5c4829e24cab8b80c02392b61b6a 

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  
Doente do género masculino de 71 anos com quadro, de duas semanas de evolução, de febre 

de origem indeterminada associada e hepatoesplenomegalia, adenomegalias medistínicas e 

retroperitoniais e pancitopenia. Evolução durante o internamento para sépsis com disfunção 

multiorgânica e rotura espontânea do baço. 

https://easyzoom.com/albumaccess/7574de2a988448a8815f0895516373e0
https://easyzoom.com/imageaccess/f08fbca957f94780a387b348d7adf524
https://easyzoom.com/imageaccess/1428ed914d0d4c39bc99649d8e802ff7
https://easyzoom.com/imageaccess/62c8bdffd3d146b4abf0fe67a92c1690
https://easyzoom.com/albumaccess/a82bc1bcf6524cf8a8a6fe62d1dd968e
https://easyzoom.com/imageaccess/cdc9a7ccf3b547e4bb196b0de127f246
https://easyzoom.com/imageaccess/264d5c4829e24cab8b80c02392b61b6a
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CASO11: Hospital Beatriz Ângelo_Russo Esteves_Sul 
 

LINK CASO 11: 

https://easyzoom.com/albumaccess/9d084604c23c4ff8b720d27783a77958 

 
2 lâminas 

17/11267 A 

https://easyzoom.com/imageaccess/28bee09671bb4ff98a907b15be012784 

17/11267 B 

https://easyzoom.com/imageaccess/78b6b00a300a4f24bebb516247cb7f20 

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  
MGC, mulher de 30 anos, imigrante de origem Angolana. 

AP: irrelevantes 

HDA: referenciada à C. Ginecologia em 8/2016 por amenorreia desde dez de 2015. IMC: 13.039 
(Abaixo do peso); 
Analiticamente: ANA +; FSH e LH baixos, FSH mais alto do que a LH (padrão característico de 
amenorreia hipotalâmica); 
Citologia em 2016 e 2017: “Amostra não satisfatória para interpretação, por escassez de células 
epiteliais pavimentosas”. 
A 9/3 realizou colposcopia: colo e vagina com lesão suspeita de carcinoma sendo realizadas 
biópsia. 
 
 

CASO12: IPO Porto_ Sara_Norte & Centro 
 

LINK CASO 12: 

https://easyzoom.com/albumaccess/9fa6a28e53b8491ebd1153bbcb98e33f 

 
1 lâmina 

11069/14 

https://easyzoom.com/imageaccess/79471cbf89f342a7b1ca4cb23274957d 

 

HISTÓRIA CLÍNICA:  
Doente de 68 anos de idade, sem antecedentes patológicos pessoais ou familiares relevantes, 
em follow-up no IPO por carcinoma do ovário diagnosticado em 2004 no exterior, e que foi 
tratada com cirurgia e quimioterapia. 
Em 2014 recorreu ao serviço de urgência com quadro de sub-oclusão intestinal não resolúvel 
com tratamento médico, tendo sido submetida a laparotomia exploradora. 
Achados intra-operatórios: “Múltiplas aderências. Na região do cego/íleon terminal, palpa-se 
nódulo (implante?) com aparente envolvimento das ultimas ansas de íleon e cego.”  
Efetuou viscerólise e ileocolectomia direita. 
Na lâmina digitalizada está representada a lesão nodular. 
 
 
 

https://easyzoom.com/albumaccess/9d084604c23c4ff8b720d27783a77958
https://easyzoom.com/imageaccess/28bee09671bb4ff98a907b15be012784
https://easyzoom.com/imageaccess/78b6b00a300a4f24bebb516247cb7f20
https://easyzoom.com/albumaccess/9fa6a28e53b8491ebd1153bbcb98e33f
https://easyzoom.com/imageaccess/79471cbf89f342a7b1ca4cb23274957d


 

16º Congresso SPAP 19º Congresso SPC 25 - 27 maio de 2017 

 

CASO13: Hospital Luz Saúde_Ana da Costa Ferreira_SUL 
 

LINK CASO 13: 

https://easyzoom.com/albumaccess/314a60a345f24d56a038f13f05604abd 

 
3 lâminas 

14/13081 Recto PAP 1 
https://easyzoom.com/imageaccess/81b15c88d8b74e7abe712a53d746e3f7 
14/13081 Recto PAP 2 
https://easyzoom.com/imageaccess/616beba23b48459eb4b79acdb00c787d 
14/13081 Recto MGG 
https://easyzoom.com/imageaccess/c2dfa59e685b4b759522964f1ed10cf3 

 
HISTÓRIA CLÍNICA:  
Mulher de 45 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, com episódios recorrentes de 

diarreia com 1 ano de evolução. 

 

 

 
 

LINKS ACESSO AOS CASOS 1 a 13: 
 

LINK CASO 1:   https://easyzoom.com/albumaccess/89eb7eef2ded4b68b91a000a32fafcbb 

LINK CASO 2:   https://easyzoom.com/albumaccess/261db5e237614abf80d6730977577c4e 

LINK CASO 3:   https://easyzoom.com/albumaccess/e7436cc47e434489a2ed9cc49eacf17d 

LINK CASO 4:   https://easyzoom.com/albumaccess/e8f70ebc575d4b01be4abb62c3ca8a6d 

LINK CASO 5:   https://easyzoom.com/albumaccess/4b236dec54874eb0a33bdd48cdbdaa4c 

LINK CASO 6:   https://easyzoom.com/albumaccess/1276c1361b2f4f10a3ffa447d41d7e1a 

LINK CASO 7:   https://easyzoom.com/albumaccess/d794773e9e1242e19ca121f1a73a0095 

LINK CASO 8:   https://easyzoom.com/albumaccess/735c6dd47e1749d7bf0f350c3cb11826 

LINK CASO 9:   https://easyzoom.com/albumaccess/7574de2a988448a8815f0895516373e0 

LINK CASO 10: https://easyzoom.com/albumaccess/a82bc1bcf6524cf8a8a6fe62d1dd968e 

LINK CASO 11: https://easyzoom.com/albumaccess/9d084604c23c4ff8b720d27783a77958 

LINK CASO 12: https://easyzoom.com/albumaccess/9fa6a28e53b8491ebd1153bbcb98e33f 

LINK CASO 13: https://easyzoom.com/albumaccess/314a60a345f24d56a038f13f05604abd 

 

 

 

 

https://easyzoom.com/albumaccess/314a60a345f24d56a038f13f05604abd
https://easyzoom.com/imageaccess/81b15c88d8b74e7abe712a53d746e3f7
https://easyzoom.com/imageaccess/616beba23b48459eb4b79acdb00c787d
https://easyzoom.com/imageaccess/c2dfa59e685b4b759522964f1ed10cf3
https://easyzoom.com/albumaccess/89eb7eef2ded4b68b91a000a32fafcbb
https://easyzoom.com/albumaccess/261db5e237614abf80d6730977577c4e
https://easyzoom.com/albumaccess/e7436cc47e434489a2ed9cc49eacf17d
https://easyzoom.com/albumaccess/e8f70ebc575d4b01be4abb62c3ca8a6d
https://easyzoom.com/albumaccess/4b236dec54874eb0a33bdd48cdbdaa4c
https://easyzoom.com/albumaccess/1276c1361b2f4f10a3ffa447d41d7e1a
https://easyzoom.com/albumaccess/d794773e9e1242e19ca121f1a73a0095
https://easyzoom.com/albumaccess/735c6dd47e1749d7bf0f350c3cb11826
https://easyzoom.com/albumaccess/7574de2a988448a8815f0895516373e0
https://easyzoom.com/albumaccess/a82bc1bcf6524cf8a8a6fe62d1dd968e
https://easyzoom.com/albumaccess/9d084604c23c4ff8b720d27783a77958
https://easyzoom.com/albumaccess/9fa6a28e53b8491ebd1153bbcb98e33f
https://easyzoom.com/albumaccess/314a60a345f24d56a038f13f05604abd
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EXEMPLOS: 

CASO6: CHSJ_Margarida Fernandes_Norte & Centro 

 
LINK CASO 6: 

https://easyzoom.com/albumaccess/1276c1361b2f4f10a3ffa447d41d7e1a 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carregando o link de acesso a cada um dos casos, irá ter acesso ao caso escolhido. Nesta primeira 

imagem, tem acesso ao nome do caso (figura 1), uma breve descrição do Historial Clínico (figura 

2) e à pré-visualização da imagem, ou imagens do caso escolhido (figura 3). 

Clicando sobre a figura 3, irá abril a imagem correspondente em WSI (Whole Slide Image). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carregando na seta no canto inferior esquerdo, como mostra a imagem acima, irá se ter 

novamente acesso às informações da imagem, como mostra a imagem abaixo. Poderá se usar 

usado o “scroll” do rato para navegar entre as janelas, ou então as barras laterais. 

 

https://easyzoom.com/albumaccess/1276c1361b2f4f10a3ffa447d41d7e1a
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Nesta janela, temos acesso novamente às informações referentes ao Historial Clínico, podendo 

caso desejado, fazer o download da imagem WSI selecionada. Ter em atenção que este tipo de 

imagem tem um tamanho bastante elevado. 

 

Na janela de visualização, poderemos usar o “scroll” do rato para fazer zoom in ou zoom out, ou 

então usar os sinais de (+) e (–) no canto superior esquerdo na tela. 
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No caso de se pretender ter uma vista em Ecrã Inteiro de toda a tela, carregar no botão no canto 

superior direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai iremos ter acesso à imagem sem os menus laterais, conforme a imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para voltar ao menu anterior, voltar a carregar no mesmo opção, e em seguida na indicação do 

caso, no canto inferior esquerdo do ecrã. 
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Com isto, voltamos à página inicial do caso selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos casos onde existe mais do que uma lâmina, exemplo o caso 3 (abaixo mencionado), 

devemos seguir o seguinte procedimento para transitar entre as diferentes lâminas digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolher a imagem a observar, e depois usar a seta lateral direita para transitar para a imagem 

seguinte, ou então usar a indicação do caso no canto inferior esquerdo, neste caso voltamos à 

apresentação do caso, e podemos selecionar a imagem desejada. 
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Existem casos, onde devido ao tamanho do texto do Historial Clínico é a formatação do ecrã do 

computador em uso, esse mesmo texto não aparecerá na sua totalidade. Exemplo do Caso 8 na 

imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, o único modo para se visualizar toda a informação clínica, será selecionar todo o 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso com este procedimento não se consiga visualizar toda a informação, temos sempre 

novamente acesso à mesma, abrindo as respetivas imagens e seguindo o procedimento abaixo 

mostrado. 
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 Documento elaborado por:  

Ricardo Correia. 

Zmway – lab. Solutions! 


