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(1) PATOLOGIA – O ESTUDO DO SOFRIMENTO

Estudo do sofrimento: estudo das alterações estruturais e funcionais, da 
célula, tecido e orgão, que dão origens às doenças . Os 4 aspectos básicos de um 
processo mórbido são:

 Etiologia   (causa da doença):

 genética ou intrínseca;

 Adquirida: infecções, ambientais, alimentares, 
inalações, quimicas, fisicas

 Patogénese  : Mecanismos de desenvolvimento da doença = patogenia

  (sequência de eventos desde o esímulo inicial à 
expressão final da doença)

 Alterações morfológicas  : Alterações estruturais nas células/tecidos 
que são tipicos de doença ou diagnósticos – Anat Pat.

 Significado clínico  : (perturbações funcionais e significado clinico)

 A natureza das alterações e o tipo de tecido alterado 
influencia a função normal e determina as 
manifestações (sinais e sintomas), a evolução e o 
prognóstico da doença, ou seja, as consequências 
funcionais das alterações morfológicas.

Estudo das Doenças:

1. Tecidos/ células   removidas do individuo vivo – patologia cirurgica

 Diagnóstico / tratamento

2. No cadáver   :  (acuidade do diagnóstico / tratamento)

 Anatomia patológica mórbida

 Anatomia patológica sistémica

Existem 3 tipos de doenças para estudar: Degenerativas, inflamatórias, 
tumorais
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Material de estudo para diagnóstico: Citologia, biópsia, peças cirurgicas.
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(2) A CÉLULA E O CICLO CELULAR

Organelos e suas funções: mitocôndrias, núcleo, RER, microfilamentos.

MITOCÔNDRIAS

Mitocondrias: Principal organelo envolvido na respiração celular (produção 
de energia necessária para  a função celular). Encontradas em maior quantidade 
em células metabolicamente activas.

 DNA codificante da sintese proteica – ribossomas, mitocôndrias – 
diferente do citoplasma. Há sintese coordenada de proteínas tanto 
pelo DNA nuclear como pelo DNA mitocondrial. (DNA mitrocondrial 
diferente do DNA bacteriano).

 DNA mitocondrial não tem intrões (apenas codificante, com 37 genes 
que codificam 13 proteinas, 2 RNAt e 22 RNAm)

 Transporte de proteinas do citoplasma – polimerase do DNA.

 Possui ribossomas diferentes dos ribossomas citoplasmáticos

 Mutações no seu DAN – doenças genéticas – herança materna 
apenas.

 Gravidade da doença: heteroplasma – existência de mais do que um 
tipo de DNA mitoconrial numa célula (DNA mutado e normal na 
mesma célula) – a sua gravidade depende da proporção entre o DNA 
mutante e o DNA tipo selvagem (normal)

 Em divisões celulares sucessivas – as células vão ter predominios de 
um dos dois tipos de DNA (aleotoriedade na distribuição do normal ou 
mutado), sendo que os tecidos mais afectados são os que necessitam 
de mais ATP (músculo, SNC), produzido por fosforilação oxidativa que 
ocorre na mitocôndria.

 Outras doenças:

 Degenerescência do nervo óptico com cegueira progressiva – 
neuropatia óptica hereditária de Leber

 Síndrome de Kearns-Seyre  -  Delecção

 Doença das células musculares estriadas – Mutações

NÚCLEO

Núcleo: DNA com genes (exões e intrões) e regiões intergenicas
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 Sintese de RNA (transcrição); 

 região de organização nucleolar (NOR´s) – cromossomas nucleolares – 
sintese de RNA ribossomal; 

 Proteinas nucleares – sintetisadas no citoplasma – vão para o nucleo

AgNOR´s: (antigénio de reorganização nucleolar): antigénios para a 
disposição nucleolar usados para estudar o núcleolo

Biópsia: Before Helycobacter pilorii eradication --- After Hp 
erradication.

(permite saber se o núcleo está ou não a ser estimulado)

 Esfregaço com uma gastrite crónica provocada pelo Hp – altera a 
sintese de RNA – AgNOR´s encontram-se proeminentes (núcleo 
estimulado).

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

RER

 Sintese de : proteinas, colagénio, lípidos, fosfolípidos

 Glicosilação proteica – quando falha – perda de coesão celular e 
relações intercelulares (pode, eventualmente surgir neoplasia)

 A glicosilação proteica é fundamental para as proteínas chegarem à 
membrana; está relacionada também com a apoptose e neoplasias

(nota: Acs marcados contra Ags dos diferentes microfilamentos são usadas para 
marcar os microfilamentos nos tecidos – para verificas, p.e., se estão a ser 
produzidas correctamente ou se estão bem localizados).

CITOESQUELETO

Microfilamentos: motilidade e forma tridimensional da célula: os 
microfilamentos são importantes para a dimensão e forma correcta, para as 
relações intercelulares e célula/estroma

 Musculares – actina e miosina

 Fibras de stress, proteinas de adaptação ou proteinas perifercias da 
membrana – Integrina (na placa de adesão da célula às moléculas de 
fibronectina da matriz extracelular). Actina, vincuc(l?)ina e cinases.

 Filamentos intermediarios – Queratinas de elevado ou baixo peso 
molecular; vimentina, desmina, proteina ácida fibrilar glial (GIAP) e 
periferina

 Microtúbulos (tubulina) – produção de colchicina (importante na atrite 
reumatoide)

CRESCIMENTO CELULAR - PROTEINAS
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Factores de crescimento:

 EPG (epidermal growth factor): factor de crescimento epidérmico

 Hormonas, citocinas

 PDGF (factor de cresimento derivado de plaquetas – acção sistémica)

 TGF ( factor de crescimento trasformador) – receptor de EGF (TGEb – 
actua como estimulante e como inibidor)

Estimulação autócrina: a mesma célula possui o gene codificante do 
factor de crescimento e respectivo receptor, p.e., codifica o EGF e o seu 
receptor c-crd-b1 

 Preparação de carcinoma do pulmão marcado com c-crb-B2; 

 Relação com a mama; actualmente é muito importanta na 
investigação na área da quimioterapia)

Antagonistas dos factores de crescimento

 Interferão

 TGFb (factor b transformadas de crescimental

 TNF

Receptores de crescimento

Alterações da função para mutação do oncogene:

 Receptor permanente activo:  nem?? / c-crb-B2

 Modificação da molécula de ligação do receptor

 Perda de codificação da molécula de ligação do receptor

 Codificação de 1 receptor modificado

Transmissores do sinal intracelular

1. Proto-oncogenes que codificam proteinas intermediárias entre o 
receptor e um alvo celular determinado – proteinas G no controlo 
da sintese de cAMP

2. Proto-oncogenes: SRC, yes, tcs, abl, met (pode tar mal lol) 
codificam cinases para a fosforilação dos residuos de tirosina – 
oncogene abl – leucemia mieloide cronica

3. Proteinas RAS – oncogenes

a. Ha-RAS – carcinoma da bexiga, mama e pele
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b. Ki-RAS – carcinoma do pulmão e cólon

c. N-ras – neuroblastroma e leucemias

Proteinas de control celular – ciclo celular

 Ciclinas; cinases dependentes de ciclinas; 

 check-points reguladores do p53 (supressor tumoral) e do RB 
(mecanismo recessivo)

NOTA: genes supressores tumorais sao recessivos (estao no 2alelo); proto-
oncogenes sao dominantes  (estao no 1 alelo) (no entanto ha aqui um aparte do 
p53 q e supressor mas q dps diz q é domintante...)

 Ciclinas: uma mutação genética que altere a expressão de 1 ciclina = 
inicio da oncogénese. (segundo a teoria monoclonal que geralmente 
está relacionada com alterações esporádicas: 1 cél = 1 tumor; existe 
tambem a teorica policlonal – alterações hereditárias)

 Céls G0 – G1

Ciclinas

Proteinas p53 e RB

Genes supressores = anti-oncogenes

 Hereditariedade = tumor maligno em 100% dos casos

 RB – gene supressor do RB com alterações nos 2 alelos; pequena 
delecção no 

 cromossoma 13. 

A doença só se manifesta aquando a inactivação dos 2 genes.

 Estes genes controlam a progressao do ciclo celular por meio de 
apoptose.

 Mutação do Gene p53 – autossómico dominante – proliferação celular 
sem controlo; neoplasia

Oncogenes
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 Genes normais: proto-oncogénes – mutações/translocações – 
Oncogenes (q vai produzir proteinas que alteram o ciclo celular)

Alteração dos anti-oncogenes

Mutações translocações

 P53, mdm2, cipl, pl6, ciclina D – autossómicos dominantes

 RB – recessivo

 WT1 – tumor de Wilner

 NF – Sehreinomas (....)

 APC – carcinoma do cólon

Apoptose (morte celular programada pelo compotamento celular normal)

 Células alteradas, perigosas – activação dos macrófagos para a 
fagocitose

 O p53 promove

 O Bcl2 – contrapõe

 Cromossoma 18q21 ???

 Linfomas B – tumores malignos dos linfócitos B, ocorre expressão 
exagerada do bcl2

Regulação da Apoptose

1. Fases reversíveis – genes desencadeadores; apoptóticos

2. Genes controladores da fagocitose dos corpos apoptóticos

3. Genes controladores da dissolução dos corpos apoptóticos – 
Caspases

4. TNF – receptor de membrana – CD95 = caspases

5. Encerramento dos poros das mitocondrias.

Família Bcl2 – Bax

 Bcl2 – codifica a proteina que bloqueia a apoptose

 Bloqueadores da apoptose: bcl2, bclxl, bcd, bid

 Bax – codifica 1 proteina que potencia a apoptose
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 Promotores da apoptose: bax, diminuição de Clxl (?)

Morte celular – necrose e apoptose

Necrose: coagulação; liquefação; mista (caseosa); gangrenosa; 
citoesteatonecrose
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(3) RELAÇÕES INTERCELULARES

Estimulo celular-resposta

 Sintese proteica

 Libertação de moléculas

 Transporte do sinal para a celula alvo

 Activação dos receptores celulares – proteina

 Perturbação do metabolismo

 Alteração de gene(s)

Origem das moléculas

 Endócrinas: hormonas

 Parácrino: de uma célula para uma célula vizinha

 Autócrina

Célula-Estroma

 Proteinas da matriz

 Proteinas multiadesivas

 Receptores da supericie celular: integrinas

 Fibronectinas – (estão ausentes nas cel neoplasicas; regulam a 
forma tridimensional das cel; cicatrização)

 Laminas basais :

 Laminina

 Nitrogénio

 Colagénio IV

 Proteoglicanos de sulfato de heparina (t. Conj) ou de 
condroitina (t.cartilagineo)

 Funções:

 Suporte de cél. Epiteliais

 Suporte de hepatócitos em regen.

 Suporte de cél. Endoteliais
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 Suporte de cél. Nervosas

 A membrana basal é uma estrutura na forma de placa 
que une os tecidos conj a tecidos parenquimatosos. 
Esta é feita por cél da membrana basal das próprias 
células juntas a membrana, isto é, células da justa 
membrana basal.

Célula-Célula

 Proteinas adesivas  : 

 Caderinas; a E-caderina importante na morfogénese e 
diferenciação

 Selectinas; a P-selectina (lectina) faz parte da 
superficie das células endoteliais – imp na migração 
celular e PAF

 Igs;a N-cam e C-caderian são as superfamília das Igs

 Integrinas  :

  necessárias à diferenciação cel

 Receptores na superficie celular, medeiam a fixação 
das células à MEC

Estroma: Matriz de suporte celular

Angiogénese  :  

Imp em:

 Inflamação crónica e cicatrização

 Crescimento tumoral

 Circulação colateral

Fases:

 Degradação da membrana basal do vaso primitivo

 Migração de cel endoteliais

 Interacção com a MEX

 Factor de crescimento endotelial

 Angiopoietinas
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(todas as etapas são controladas por interacção entre factores de 
crescimento, cél vasculares e MEC)

Proliferação Celulas:

 Células em divisão continua – epitelios e medula óssea

 Células quiescentes (baixo indice proliferativo) – orgaos 
glandulares (figado, rim e pancreas); tec. Conjuntivo; cél 
endoteliais

 Cél Permanentes: cél nervosas; musculo estriado e cardiaco

Necrose:

 Morte celular para acção degradativa das enzimas. (alterações 
morfologicas que sucedem a morte celular no tecido vivo, 
principalmente resultante da acção degradativa progressiva 
de enzimas sobre a célula viva.

 A fixação das células impede a necrose pois inibe a dispersão 
de enzimas e a sua desnaturação.

 Podem existir cel inflamatorias a rodear zonas de necrose 
como forma de protecção; pode também existir deposição de 
colagénio.

(nota: saber cél marcadoras das fases agudas, sub-agudas e crónica da 
inflamação)

LESÃO CELULAR-IRREVERSÍVEL

1. Alteração da membrana citoplasmática

2. Depleção de ATP mitocondrial

Lesão celular – necrose:

 Privação de  O2

 Agentes fisicos, quimicos, drogas, infecciosos

 Reacção imunológica

 Alterações genéticas

16



 Alterações nutricionais

Tipos de Necrose:

1. Necrose de coagulação  

 Isquémia e lesão quimica.

 Desnaturação das proteinas citoplasmaticas, dos organelos celulares 
e tumefacção celular

2. Necrose de liquefação  

 Ocorre no cérebro quando há isquemia ou hemorragia 
(impossibilidade de cicatrização – diminuição das sequelas)

 Os macrofagos fagocitam completamente o tecido morto

 Ocorre acumulação de liquido

(enfarte – necrose isquémica – na percebi a logica de aqui tar e tb na achei 
importante :P)

3. Necrose caseosa (mista)   – assosiação à tuberculose (aspecto semelhante a 1 
queijo) e há inflamação crónica

 Necrose de coagulação + liquefacção

 Foco necrótico surge como defeitos granulares amorfos 
aparentemente formados por células fragmentadas e coaguladas 
mais restos celulares amorfos. Limites celulares pouco nitidos.

 Podem formar granulomas se individuos imunocompetentes

4. Necrose de coagulação  

 Manutenção da arquitectura durante dias

 Fagocitose

5. Citoesteatonecrose    

 necrose das células adiposas.

 Resultante de um traumatismo do tecido adiposo ou inflamações 
prolongadas

 Ocorre autólise do tecido adiposo por enzimas (pancreatite aguda)

 Os macrófagos fagocitam os adipócitos (células gigantes 
multinucleadas)

 No tecido mamário é dificil a interpretaçã – confusão com carcinoma
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 (em letras grandes: nao falar de quistos adiposos pois nao existem ... 
rigghhttt)

6. Necrose gangrenosa  

 Necrose de coagulação + infecção + inflamação aguda – mais 
frequente nos diabeticos

 Infecção bacteriana que se sobrepoe à necrose coagulativa, a 
necrose de coagulação é modificada pela acção liquefactiva das 
bactérias e pelos leucócitos atraídos (gangrena líquida)

Necrose, o que acontece?

 Eosinofilia citoplasmatica (perda de RNA, desnaturação 
proteica)

  autólise – actividade das enzimas cataliticas dos lisossomas

 Heterólise – degradação das células mortas por enzimas 
catalíticas dos leucócitos imigrantes que as fagocitam.

 Aumento de volume do núcleo e organelos 

 Eosinofilia citoplasmática

 Corpos acidófilos

 É mais lenta

Vs apoptose:

 Condensação e fragmentação da cromatima nuclear

 Formação de corpos apoptóticos

 Fagocitose

LESÃO REVERSÍVEL:

1. Tumefacção celular – quando se estende a todas s cél do orgão causa 
alguma palidez

2. Alt da membtrana plasmática – formação de bolha, apagamento e 
distorção de microvilosidades.
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3. Alt mitocondriais – tumefacção, rarefcção e aparecimento de 
pequenas densidades amorfas ricas em PL

4. Dilatação do RE – acompanhamento com detegração?! De 
polirribossomas

5. Alt nucleares – degradação dos (o q crl....) ______ os granulares e 
fibrilares ?!
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(4) ADAPTAÇÃO CELULAR

Modificação cel variável adaptada a exageros fisiológicos ou a nova função. 
Um estado novo pode de equilibrio é atingido preservando a viabilidade da célula e 
modulando a sua função em resposta a estes estimulos. Podem ser adaptações 
fisiológica ou patológicas.

Adaptações fisiológicas (envolvem alt no nascimento, tamanho ou 
diferenciação)

 Hiperplasia  : aumento do numero de células

 Hipertrofia  : aumento do tamanho das células

 Atrofia  : diminuição do tamanho e funcção celular ou do numero 
celular

 Metaplasi  a  : alteração da diferenciação celular

Adaptações patológicas (podem ter mecanismos semelhantes as 
adapt fisiológicas)

 Possibilitam às celulas habilidade para suportarem o novo ambiente e 
escapar à lesão

 Acumulação intracelular de substancias normais ou anormais e de 
produtos exógenos.

 Orgãos mais afectados:

 Aparelho ginecológico

 Prostata

 Timo

 Tiroide

 Pancreas

 Gg linfáticos

 Testiculo.

Mecanismos celulares de adaptação:

 Transcrição, tradução, sintese, armazenamento, excreção.
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HIPERPLASIA

Aumento do número de celulas com tradução macroscopica de aumento de 
volume.

 Fisiológica:   

 Hormonal: mama na puberdade e lactação; útero 
grávido; renovação endometrial

 Compensatória: hepatócito na regeneraçao hepática 
apos hepatectomia parcial

 Patológica:  

 Estimulação hormonal excessiva

 Efeitos de factores de crescimento sobre as células 
alvo.

 Hiperplasia benigna da prostata

 Hiperplasia do estroma, 
epitélio,metaplasia do epitélio ou 
displasia

 Hipertrofia da bexiga (devido a próstata)

 Formação de diverticulos na bexiga

 Hidronefrose – fonte de infecções

 Hiperplasia nodular da tiróide – bócio

 Aumento do volume da tiroide, devido a 
ausencia de iodo. TSH acumula-se, 
activação de oncogenes,  – formação de 
nódulos autónomos

 2 Fases:

 Bócio hiperplásico: hipertrofia dos 
lobulos; hetereogenidade do 
tamanho dos ácinos

 Bócio colóide: distenção folicular 
contendo colóide; hipertrofia dos 
nodulos; alt. Degenerativas: 
hemorragia, fibrose, retenção de 
cel ?!menosada?!, calcificações, 
hidrólise.

 Hiperplasia difusa da tiróide associado a doença 
de Graves:
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 Hipertiroidismo; exoftalmia; mixedema ?!
__?!!

 + frequente nas mulheres

 Acs bloqueadores dos receptores de TSH 
– TSI-IG e Ig estimulante da tiróide

 Tratamento – admnistrar iodo!

 Macrosc – sem nodulos, hiperplasia e 
trofia da tiroide

 Micro – foliculos, cél clara, e nao ha 
renteção do coloide.

 Adenoma da tiróide – nao e nodular nem difuso. 
Apenas 1 nodulo num dos lobos

 Hiperplasia folicular timica

 Imunologica (miastnia gravis, graves, 
lupus...)

HIPERTROFIA

Aumento do tamanho das celulas, sintese de mais componentes estruturais 
(sem células novas). Fisiológica ou patológica.

 Aumento da demanda funcional, p.e., HTA – hipertrofia do m. Cardiaco; 
trabalho pesado – hipertrofia do m. Esquelético.

 Estimulação hormonal especifica, p.e., hipertrofia + hiperplasia do útero 
grávido (estrogénio); hipertrofia da mama em lactação (estrogénio + 
progesterona)

 Factores desencadeantes da hipertrofia  

 Factores mecânicos: estiramento

 Factores tróficos: factores crescimento polipeptídico ou agentes 
vasoactivos

 Agentes vasoactivos

 Hipertrofia patológicas  :

 Hipertrofia do miocárdio – sobrecarga hemodinâmica

 Hiperplasia da tiróide, do timo
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ATROFIA

Diminuição do tamanho das células = diminuição do volume do orgão; por 
perda de substâncias celulares.

 Fisiológica  :

 Perda da influência hormonal (mama, endometrio, epitelio vaginal na 
menopausa)

 Atrofia senil (envelhecimento)

 Atrofia adiposa (timo, rim, pancreas, gg linfaticos)

 Desenvolvimento embrionário e fetal

 Patológica  :

 Fractura óssea, atrofica muscular e osteoporose

 Perda de inervação

 Isquémia (diminuição suprimento sanguíneo)

 Nutrição insuficiente

 A atrofia patológica está relacionada com o pigmento 
lipofuscínico no cerebro e no figado.

 A reparação da degradação de proteinas desempenha um papel chave na 
atrofia

 Glicocorticoides, hormonas tiroideias, TNFalfa, Il-1b acção positiva na 
via da ubiquinina-proteassoma, enquanto q a insulina tem acção 
negativa

 Os componentes celulares são digeridos em vacuolos autofágicos. 
Alguns restos celulares podem resistir à digestão no interior destes, 
persistindo como corpos residuais. P.e. grânulos de lipofuscina que 
quando estao em quantidades suficientes dao 1 coloração 
acastanhada ao tecido (atrofia pardo)

 Atrofia do testiculo  :

 Isquemia, arquidite, criptorquidismo, hipopituarismo, má 
nutrição

 Histopatologia: diminuição do numero de tubos seminiparos, 
zonas com substituição por tecido adiposo, areas de 
inflamação crónica, invasão linfocitária.

 Atrofia do gg linfático  :

 Subst. Do tec. Medular do gg por tecido adiposo
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 Enfarte do miocárdio – atrofia do m. Cardiaco  

 Há cicatrização do enfarte com fibrose

 Substituição de cel. Musculares por tec. Conjuntivo.

METAPLASIA

Transformação de 1 tipo de cel adulta para outro tipo de cel adulta. 
Inicialmente reversivel, tornando-se irreversivel  apartir de determinada altura.

Metaplasia patológica:

 Doente deve ser acompanhado devido ao risco de neoplasia. Lesão 
pré-neoplasica: vigilância Bcl2 e p53

 Epitélio respiratório – tabaco

 Epi pseudo estratificado cilindrico ciliado ----(metaplasia 
epidermóide) --- epit pavimentoso estratificado

 Esófago – hérnia do hiato

 Devido ao refluxo gástrico, surge epitélio cilindrico simples na 
parte inf do esófago – metaplasia de Banet. Eventualmente 
evolui para adenocarcinoma.

 Estomago – metaplasia intestinal

 Helicobacter pylori

 Musculo – miosite ossificante

 Não é propriamente uma resposta adaptativa, pode ocorrer 
apos uma fractura ossea.

DISPLASIA

Crescimento desordenado:

 Perda de uniformidade celular

 Pleomorfismo: variabilidadeno tamanho e na forma celular.

 Polimorfismo: vários tipos de celulas, várias linhas celulares.

 Perda de orientação arquitectural.
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 Evolução possivel para carcinoma em situ (integridade da m. Basal 
mantem-se)

 Nucleos hipercromáticos e demasiado grandes para o tamanho 
celular.

 Fig. Mitóticas em locais anormais do epitélio (1/3 sup – displasia baixo 
grau; 1/3 inf – displasia alto grau)

Carcinoma in situ – alterações displásicas pronunciadas que afectam todo a 
espessura do epitélio. Considerada neoplasia pré-invasiva. A m. Basal 
permanece integra.

Alterações moderadas que nao atingem toda a espessuaa do epitelio podem 
ser reversiveis; com a remoção da causa desencadeante pode ocorrer 
normalização do epitélio.

Displasia fibrosa – lesão benigna tumoral do osso

Os componentes do osso normal estao presentes mas nao se diferenciam 
nas estruturas maduras – paragem localizada de desenvolvimento de um osso.

 Inicio da adolescencia

 Ossos longos pouco desenvolvidos

 Lesões tumoriforme do osso: paragem localizada do desenvolvimento do 
osso

 3 padrões:

 Monoóstica

 Polióstica

 Polióstica associada a pigmentação cutânea café com leite e 
endocrinopatias - sindrome de McCune-Albright

(5) NEOPLASIAS

GENES SUPRESSORES (ANTIONCOGENES)
Perda de homozigosidade + perda de heterozigosidade = alteração recessiva.
Expressão de proteínas anormais de transcrição e regulação do ciclo celular: Rb, 
WT, p53.

GENES REGULADORES DA APOPTOSE
Família Bcl-2
 Próapoptóticos (promovem a apoptose)  bex, bcl, bcl-XS, bad, bid;
 Antiapoptóticos (bloqueiam a apoptose) Bcl-2, bcl-XL.
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Qual a função das caspases?

GENES REGULADORES DA REPARAÇÃO DO DNA
Sofrem instabilidade de microsatélite (repetição em série de 106 nucleótidos 
espalhados por todo o genoma).
Como nos genes supressores, a alteração de um alelo + múltiplos de outro alelo = 
microssatélites (HNPCC, xeroderme, Blamm, ataxia telangiatosia, anemia de 
Fanconi).

Por exemplo o tumor maligno do cólon = adeno  displasia por estratificação 
celular, núcleos hipercromáticos e mitoses e o estroma entre as glândulas 
desaparece.

Reparações incorrectas e emparelhamento incorrecto  explosões e contracções 
dos microssatélites.

Telómeros: sequências de bases da extremidade do cromossoma que encurtam 
em cada divisão celular até à fusão cromossómica  apoptose (o encurtamento dos 
telómeros actua como um relógio para “contar as divisões celulares”.

 Células germinativas  telomerase: a telomerase, ao evitar o encurtamento dos 
telómeros, proporciona uma elevada capacidade de auto-reparação;
 Células somáticas - não se sabe. É detectada actividade de telomerase na grande 
maioria dos tumores e naqueles que carecem de telomerase foram detectados 
outros mecanismos de alongamento dos telómeros.

SEQUÊNCIA DE ALTERAÇÕES GENÉTICAS: EPITÉLIO NORMAL  

CARCINOMA
1. Epitélio normal    proliferação:

 Perda/mutação do gene APC (polipose cólica familiar).
2. Proliferação    adenoma:

 Alteração de gene de reparação do DNA;
 Mutação do gene RAS;
 Alteração de gene supressor;
 Todos os cancros humanos que foram analisados revelam múltiplas 

alterações genéticas envolvendo a activação de vários oncogenes e 
perda de alguns ou mais supressores de tumores.

3. Adenoma    carcinoma:
 Alteração do p53.

26



A sequência temporal das mutações determina a propensão para o 
desenvolvimento de tumor.

Benigno      maligno  
 Epitélio normal  

      APC
 Epitélio hiperproliferativo  

      Alteração de gene de reparação
 Adenoma inicial  

      Mutação RAS
 Adenoma intermédio  

      Alteração de genes supressores
 Adenoma avançado  

      Alteração do p53
 Carcinoma  

INFECÇÕES
Vírus de DNA oncogénicos
 HPV  papilomavírus humano

 mais de 70 tipos;
 Colo do útero.

 EBV  Vírus Epstein Barr (vírus da família Herpesviridae)
 Linfoma de Burkitt;
 Linfoma de Hodgkin.

 HBV  Vírus da hepatite B
 Alteração do hepatócito  disposição para hepatocarcinoma.

Vírus de RNA oncogénicos
 HTLV-1  vírus da leucemia T humana do tipo 1.

Helicobacter pylori
 Linfoma MALT (maltomas);
 Carcinoma gástrico (mais ainda para o linfoma de células B).

GENES PRONTOS A CONTROLAR AS MITOSES E A TOMAR CONTA DA 
CÉLULA

Gatekeepers  regulam directamente o nascimento dos tumores. Ex: APC.
Caretakers  relacionados com a estabilidade cromossómica. Reparação do DNA: 
a sua mutação não está directamente relacionada com o aparecimento da 
neoplasia.

BIOLOGIA DO CRESCIMENTO TUMORAL
1. Transformação de uma célula  ;
2. Proliferação    nascimento e transformação das células seguintes;
3. Ocupação e invasão do local   de nascimento da célula pelas células 

anormais;
4. Disseminação à distância   – metastização:

 Via sanguínea  sarcoma;
 Via linfática  carcinoma;
 Via transcelómica  implantação na pleura/peritoneu. Invasão das 

serosas;
 Continuidade ou contiguidade  tecidos vizinhos (invade as 

estruturas adjacentes).

Várias populações celulares      teoria policlonal  
 Fenótipos diferentes;
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 Taxa de nascimento – indicadores proliferativos;
 Potencial invasivo variável;
 Capacidade metastática;
 Vários cariótipos;
 Respostas imprevisíveis à quimio e imunoterapia  não há tratamento a 

oferecer aos doentes (tem uma grande variedade de tipos histológicos).
Os carcinomas epidermóides não respondem à quimioterapia.

Agentes carcinogénicos      iniciadores a promotores.  
 Químicos    provocam mutações. Por exemplo, a mutação do p53 pela 

aflatoxina fúngica (no amendoim mal torrado);
 Fármacos  quimioterapia  ataca o tumor mas também a medula 

óssea  maior susceptibilidade à infecção e tumores;
 Hidrocarbonetos, benzopireno, tabaco;
 Amina aromática  corantes alimentares como o glutamato das 

pastilhas elásticas;
 Agentes orgânicos  aflavotoxina B1;
 Nitrosamina e amina  batata mal cozida (carcinoma gástrico)  

batata cozida acumula mais nitrosamina que a frita.
 Radiações    ionizantes (leucemia, cancro da tiróide, mama, pulmão, 

glândulas salivares) e UV (implicada no cancro da pele);
 Infecções  .

METASTIZAÇÃO
   Via sanguínea    sarcoma;
   Via linfática    carcinoma;
Os nódulos linfáticos regionais funcionam como barreiras eficazes contra maior 
disseminação do tumor.

1. De drenagem;
2. Metástases desviadas quando há shunts venolinfáticos (podem passar por 

gânglios que não sejam os mais próximos. Injecta-se contraste por exemplo 
no melanoma e no cancro da mama.

   Via directa  
 Via transcelómica  implantação na pleura/peritoneu. Invasão das serosas;

 Exemplo  tumor gástrico: metástases no fundo de saco 
rectovaginal/rectovesical.

 Continuidade ou contiguidade  tecidos vizinhos (invade as estruturas 
adjacentes).

Invasão da matriz extra-celular;
Angiogénese  fundamental para a sobrevida do tumor conferindo-lhe autonomia;
Permeação dos vasos sanguíneos;
Disseminação vascular  formação de metástases (prolongamento tumoral)  
pode ser o primeiro sinal de uma neoplasia.
A célula neoplásica em indivíduos mais jovens (<50 anos) desenvolve-se mais 
rapidamente.
Todos os adenosarcomas que formam papilas formam calcificações.
 O estômago é o órgão que apresenta mais células em anel.

O carcinoma da mama é um tumor muito denso ao corte. As células neoplásicas 
estão dispersas

REACÇÃO DO HOSPEDEIRO
Defesas do hospedeiro  ainda não se sabe
 Existem?
 Quais são as células implicadas?

 Linfócitos citotóxicos;
 NK;
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 Macrófagos;
 Mecanismo humoral com activação do complemento.

 É eficaz?
Nota: as células que produzem muco têm maior capacidade invasiva que as células 
epiteliais que não produzem muco.

Antigénios tumorais: antigénios que desencadeiam a resposta imune aos 
tumores
 Antigénios comuns às células não tumorais;
 Antigénios específicos dos tumores.

Quanto maior for a semelhança entre os antigénios tumorais e os antigénios 
normais, com mais facilidade o tumor se desenvolve e dissemina.

TUMOR DA MAMA
Tumor da mama
 Alteração do BRCA1;
 Alteração do BRCA2;
 Alteração de outros genes;
 É um tumor ectodérmico (a mama é de origem ectodérmica) (atrás da mama 

vão todos os tumores relacionados com a ectoderme).

Células epiteliais que produzem muco  maior capacidade invasiva.

ADENOMA E CARCINOMA
Adenoma  tumor benigno do epitélio.
Carcinoma  tumor maligno.

Neoplasia  novo + crescimento.
Oncos  tumor.
Cancro = maligno  mas, em anatomia patológica não se utiliza a palavra cancro.

TUMORES BENIGNOS E TUMORES MALIGNOS
Célula neoplásica  parênquima tumoral.
Estroma de suporte (alimenta as células neoplásicas)  é designado estroma 
reacção  faz o suporte até à metastização  constituído por tecido conjuntivo e 
vasos sanguíneos.
Estão dependentes do hospedeiro para obtenção de suprimento vascular e de 
algum suporte endócrino.

TUMORES BENIGNOS
Nomenclatura: tecido + Omã. Por exemplo: adenoma, linfoma, mioma, fibroma, 
condroma, osteoma.
Adenoma  neoplasia epitelial benigna que forma padrão glandular e tumores 
derivados de glândulas sem que se tenham de reproduzir padrões glandulares.

Apesar do parênquima tumoral representar o componente proliferativo da 
neoplasia, o crescimento do tumor depende unicamente do estroma.

Nota: pseudoquisto = lesão degenerativa.

TUMORES EPITELIAIS
Benignos
 Adenoma;
 Papiloma (na pele);
 Cistadenoma (adenoma que forma um quisto).

Malignos
 Carcinoma;
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 Adenocarcinoma (tubular + papilar);
 Carcinoma epidermóide ou carcinoma de células escamosas;
 Carcinoma de células de transição;
 Cistadenocarcinoma.

TUMORES DA PELE
Benignos  malignos
 Papiloma    carcinoma epidermóide. Carcinoma basocelular (tumor 

localizado que não invade o tecido celular subcutâneo);
 Tumores benignos  dos anexos cutâneos   (bainha do pêlo, glândulas 

sebáceas e sudoríparas)  tumor maligno dos anexos cutâneos;
 Naevus melanocítico   (tumor benigno dos melanócitos, geralmente não se 

transformam em melanoma porque involvem)  melanoma.

TUMORES DOS ÓRGÃOS SÓLIDOS
Glândulas salivares
 Benigno  : adenoma pleomórfico

 Costuma ter um prognóstico bastante bom, apenas evoluem para 
malignos os da glândula parótida;

 Mais do que um componente epitelial;
 Vários tumores: células acinares, células de transição, células do 

ducto.
 Maligno  : carcinoma pós adenoma pleomórfico de resolução incompleta

Rim
 Benigno  : adenoma tubular

 Derivados endodérmicos (túbulos renais)  e mesodérmicos;
 Maligno  : carcinoma de células renais.

Nota: no rim os tumores podem ser meso ou endodérmicos porque a cápsula de 
Bowman e os túbulos até ao bacinete renal têm origem na endoderme.

Fígado
 Benigno  : adenoma de células hepáticas

 Ductos biliares – derivados da endoderme;
 Mais frequente em mulheres;
 Geralmente resulta da administração de contraceptivos orais.

 Maligno  : carcinoma hepatocelular.

Placenta (anormalidade da β-HCG)
 Benigno  : mola hidatiforme

 Surge quando possuem alterações genéticas;
 Se ficar algum resto pode evoluir para maligno  raro.

 Maligno  : cariocarcinoma.

Células germinativas
 Benigno  : teratoma benigno;
 Maligno  : tumor de células germinativas. Teratoma maligno.

TUMORES MISTOS
 Mais do que um componente epitelial  adenoma pleomórfico.
 Glândulas salivares, onde há vários tipos de células, em que cada tipo evolui 

para um tumor.
 Componente epitelial + componente conjuntivo  teratoma (o componente 
conjuntivo serve de suporte do epitelial.
 Mais do que um componente conjuntivo – sinoviosarcoma.
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TUMORES MALIGNOS
Os tecidos mesenquimatosos (tecidos moles e osso, incluindo tecido conjuntivo)  
sarcomas
 Vísceras (órgãos);
 Osso, pele, tecidos moles (tecidos de suporte).

Células epiteliais/órgãos sólidos/mesodérmicos  carcinomas.

Sarcoma  tumores malignos que surgem no tecido mesenquimatoso.
Carcinomas  tumores que se originam a partir de células epiteliais derivada de 
qualquer camada germinativa.

Nota: Os tumores mais frequentes do pulmão são metástases provenientes do 
fígado, mama ou tubo digestivo.

Nota: os adenomas pleomórficos em princípio não evoluem para maligno mas pode 
acontecer após resolução incompleta.

Nota:
Quisto  tumor com cápsula e crescimento próprio.
Pseudoquisto  não tem cápsula e é uma lesão degenerativa.

TUMORES – NOMENCLATURA
TUMORES BENIGNOS
Adenoma  neoplasia epitelial benigna que forma padrões glandulares. Tumor 
derivado de glândulas mas que não produz necessariamente um padrão glandular.

Papiloma  neoplasia epitelial benigna que produz projecções digitiformes ou 
verrucosas macroscópica ou microscópicamente visíveis a partir da superfície 
epitelial (as projecções neoplásicas têm um eixo conjuntivo próprio).

Cistadenomas  neoplasia epitelial benigna que forma grandes massas císticas. 
Exemplo: ovário.

Cistadenomas papilares  tumor que produz padrões papilares que se projectam 
em espaços císticos.

Hamartoma  desordem arquitectural devido a uma diferenciação aberrante 
(alteração genética).
 Massa de células especializadas e maduras desorganizadas;
 Exemplo: hamartoma no pulmão pode conter ilhas de cartilagem, vasos 

sanguíneos, estruturas de tipo brônquico e tecido linfóide.

Naevus melanocítico  tumor benigno dos melanócitos
 Aparece semelhante aos T???? anos devido à exposição e é hiperplasia dos 

melanócitos (confere cor à pele);
 Geralmente não se transforma em melanoma/carcinoma dos melanócitos;
 O Neavus spitz  tumor com displasia pode facilmente evoluir para 

melanoma.

Tumor benigno das glândulas salivares – adenoma pleomórfico  bom 
prognóstico quando excisado completamente. Normalmente não evolui para 
carcinoma mas, se há uma excisão incompleta, o que lá fica pode evoluir para 
carcinoma  carcinoma pós AdPI.

Pólipo  quando um tumor benigno ou maligno produz uma projecção 
macroscopicamente visível acima de uma superfície mucosa.
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Coristoma  resto ectópico de um tecido normal.
 Exemplos: resto de células suprarrenais sob a cápsula renal. Pequeno 

pâncreas na parede do estômago.

TUMORES MALIGNOS
Sarcoma  tumor maligno que surge no tecido mesenquimatoso (possui pouco 
estroma conjuntivo).
 Exemplo: [fibrossarcoma, liposarcoma, leiomioma] (tumores do músculo 

liso), rabdomiossarcoma;
 Existem três tipos de rabdomiosarcoma:

 Alveolar    semelhante aos alvéolos pulmonares;
 Embrionário  ;
 Pleomórfico    células grandes.

Carcinoma  neoplasia maligna que se origina de células epiteliais derivadas de 
qualquer uma das camadas germinativas.
 Adenocarcinoma    carcinoma com padrão microscópico de crecimento 

glandular;
 Carcinoma epidermóide ou carcinoma de células escamosas    carcinoma 

que produz mais células escamosas reconhecíveis que surgem em qualquer 
epitélio do corpo.

Quando um cancro é composto por células indiferenciadas deve ser designado 
apenas como tumor maligno pouco diferenciado ou indiferenciado.

Carcinoma de células de transição  tumor maligno da bexiga, uréter e 
bacinete renal  órgãos nos quais o epitélio é designado de transição, sendo um 
tipo específico de epitélio estratificado.

Na maioria das neoplasias benignas ou malignas as células parenquimatosas 
apresentam estreita semelhança umas com as outras.
Raramente uma diferenciação divergente de uma única linhagem de células 
parenquimatosa origina um tumor misto. Por exemplo, um tumor misto da glândula 
salivar  signo do adenoma pleomórfico.

A grande maioria das neoplasias (mesmo os tumores mistos) é composta por 
células representativas de uma camada germinativa mas há tumores constituídos 
por uma variedade de tipos de células parenquimatosas representativas de mais do 
que uma camada germinativa (geralmente das três)  teratoma  surgem a partir 
de células totipotentes  são encontradas principalmente nas gónadas – 
ovário/testículo – e ao longo da linha mediana (vestígio das cristas neurais, por 
exemplo no mediastino anterior).

Melanoma  carcinoma dos melanócitos (melanocarcinoma).

Seminoma  carcinoma de origem testicular.

Carcinóide  tumor maligno que deriva de células com potencial neuroendócrino. 
Podem produzir peptídeos mas quando são bem diferenciados produzem 
principalmente serotonina ( Provoca crises de hipertensão).
 É mais frequente no tubo digestivo, em mulheres jovens até aos 40 anos;
 Os peptídeos produzidos por essas células podem ser marcados.

TUMORES BENIGNOS VERSUS TUMORES MALIGNOS
Benigno Maligno

Diferenciação Bem diferenciado Anaplasia; Graus de 
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(a estrutura pode ser 
típica do tecido de 
origem)

Brodars 
(bem/moderado/pouco 
diferenciado). Atipia 
nuclear muito marcada.

Taxa de crecimento Lenta;
Figuras mitóticas raras e 
normais.

Rápida;
As figuras mitóticas 
podem ser numerosas e 
anormais  à medida que 
cresce, o tumor vai 
comprimindo os tecidos 
que estão em redor.

Invasão local Cápsula ou possível 
pseudocápsula fibrótica

Presente

Metastização Ausente Capacidade para 
metastizar (sobretudo 
quando é mais 
indiferenciado)

Os tumores benignos não crescem de forma invasiva mas expansiva, comprimindo 
os tecidos em redor. Os tumores cerebrais são benignos (não saem do cérebro, não 
metastizam), mas são os mais malignos pois ocupam espaço comprimindo as 
estruturas nervosas e provocando morte rápida.

A metastização é o único critério 100% fidedigno para afirmar que um tumor é 
maligno. 

GRAUS DE BRODERS
Bem diferenciado  Mais de 75% é semelhante ao tecido normal;
Moderadamente diferenciado  25-75% é semelhante ao tecido normal;
Pouco diferenciado  menos de 25% é semelhante ao tecido normal;
Indiferenciado  sem semelhança com o tecido normal.

Por vezes é difícil ver qual o tecido de origem e pode ser necessário recorrer a 
métodos complementares de diagnóstico como por exemplo a um painel de 
anticorpos específicos de diferentes tecidos. Exemplo: num tumor de origem 
epitelial  há queratina.

Características dos tumores pouco diferenciados e indiferenciados:
 Pleomorfismo    variabilidade do tamanho e forma das células;
 Polimorfismo    vários tipos celulares;
 Hipercromesia    núcleos escuros muito basófilos e nucléolos eosinófilos 

devido às histonas.

TUMORES CONJUNTIVOS
Podem ser benignos ou malignos, mas a maioria são benignos (100:1).

Tumores conjuntivos
 Tecidos derivados:

 Endoderme;
 Mesoderme.

 Há uma grande diversidade de tumores conjuntivos tendo em conta as 
células de onde tem origem o tumor ou o tecido por que tem diferenciação.

Tumores do tecido conjuntivo
Tecido Benignos Malignos
Fibroblastos Fibroma Fibrosarcoma
Tecido adiposo Lipoma Liposarcoma
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Tecido cartilagíneo Condroma Condrosarcoma
Músculo liso Leiomioma Leiomiosarcoma
Músculo estriado Rabdomioma Rabdomiosarcoma
Tecido ósseo Osteoma Osteosarcoma ou 

sarcoma osteogénico
Vasos sanguíneos Angioma Angiosarcoma
Vasos linfáticos Linfangioma Linfangiosarcoma
Meninges Meningioma Meningeosarcoma
Sinovial É sempre maligno Sarcoma sinovial
Mesotélio Tumor adenomatóide 

(frequente na pleura)
Mesotelioma

TUMORES – NOMENCLATURA
Tumores mesenquimatóides organóides
 Nefroblastoma – TW

Tumores neuroectodérmicos
 Neuroblastoma

Linfomas e leucemias.

CARACTERÍSTICAS
Área mais específica.
Tumores mais frequentes em idades jovens.

EFEITOS SISTÉMICOS DAS NEOPLASIAS
Quando há um tumor no organismo, este tenta defender-se  mecanismos anti-
tumorais:
 Linfócitos T citotóxicos    reconhecem determinados antigénios das células 

somáticas que se encontram à superfície das células  destruição;
 Macrófagos   – interleucinas  efeito citotóxico sobre as células tumorais 

(defesa mediada por células).
 Os macrófagos podem, para além da defesa humoral, ser activados 

por interleucinas ou pelo INF-γ e produzir efeito citotóxico (defesa 
mediada por célula).

 Linfócitos T NK    reconhecem receptores NK das células ou complexos 
antigénio-anticorpo na superfície das células tumorais.

A proliferação dos tumores malignos é muito elevada, exigindo um grande consumo 
de nutrientes (não é o mesmo mecanismo que ocorre na gravidez, em que apesar 
de haver proliferação não há caquéxia).
Nos tumores há produção de TNF-α que mobiliza as gorduras do tecido adiposo  
emagrecimento; Há outros factores como as citocinas que provocam anemia e 
aumentam a susceptibilidade a infecções.

Caquéxia   enfraquecimento geral das funções vitais; abatimento senil.

Efeitos sistémicos das neoplasias
 Síndromes paraneoplásicos;
 Caquéxia  resultante de anemia e falha de síntese de ATP celular;
 Efeitos hormonais  há tumores capazes de produzir hormonas. Por 

exemplo, um tumor que produza insulina provoca hipoglicémia e um que 
produza análogos de TSH provoca hipertiroidismo. Tumores neuroendócrinos 
 produção de peptídeos.

CAQUÉXIA
Manifestações
 Anemia;
 Emagrecimento;
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 Infecções com maior frequência.

Causas
 TNF-α  capaz de mobilizar as gorduras;
 Citocinas  capazes de provocar perda de sangue (produzidas pelo tumor ou 

pelo organismo em resposta ao tumor).

SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS
 Hormonais;
 Neuromiopatias;
 Osteoartropatia hipertrófica  característica do pulmão.

Síndrome paraneoplásico  conjunto de sintomas que surgem geralmente em 
grupo e que não podem ser explicados pela localização do tumor nem pela 
disseminação local ou distante do tumor, nem pela síntese de hormonas próprias do 
tecido a partir do qual se iniciou o tumor.

CLASSIFICAÇÃO E ESTADIAMENTO DAS NEOPLASIAS
Classificação quanto ao grau de diferenciação  graus de Broders.

Neoplasias – estadiamento  implica a avaliação da disseminação de um cancro 
num determinado paciente.
 União internacional contra o cancro;
 OMS.

Classificação TNM
 É actualizada de 6 em 6 anos;
 T (Tumor)    Tamanho;
 N (Nodes)   Metástases nos gânglios linfáticos (se não há N0; Se há N1/N2);
 M (Metastasis)    Metástases distantes (se não há M0; Se há M1);
 A classificação varia de tumor para tumor.
 Não se pode utilizar nos sarcomas.

Para os sarcomas
 Tamanho   (valor de referência é 5 cm):

 < 5cm  T1 (há ainda o T1a e T1b);
 > 5 cm  T2 (há ainda o T2a e T2b).

 Número de mitoses    número de mitoses por 10 campos de ampliação:
 0 a 9  score 1;
 10 a 19  score 2;
 > 20  score 3.

 Necrose    scores 1, 2 ou 3 consoante o grau de necrose interna:
 0% de necrose  score 1;
 < 50% de necrose  score 2;
 > 50% de necrose  score 3.

Depois de avaliadas as 3 características, os scores são todos somados e é obtido 
um total que dá o grau do sarcoma.

MÉTODOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO
 Citologia    estuda apenas a célula;

 Esfoliativa    por exemplo a citologia ginecológica, como do colo do 
útero. Esfregaço  coradas  células estudadas esfoliadas;

 Aspirativa    por exemplo à tiróide, com uma seringa  nódulo  

aspirar  lâmina  esfregaço.
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 Biópsia cirúrgica    pode também ser uma biopsia com agulha, guiada por 
ecografia ou por TAC. A biopsia pode ser viável ou não;

 Ressecção cirúrgica  ;
 Marcadores tumorais serológicos    identificam moléculas superficiais da 

membrana citoplasmática ou do núcleo  é importante quando não se sabe 
de que tumor se trata nem qual a origem das células tumorais (por exemplo: 
células epiteliais  queratina).

Quando um indivíduo de 50 anos sente cansaço/astenia, anemia, falta de ânimo, 
podem pedir-se marcadores tumorais (a síndrome para neoplásica pode ser o 
segundo sinal de uma neoplasia oculta).
 CA 125;
 CYFRA;
 Ovários.

CALCIFICAÇÃO
Calcificação  processo fisiológico que ocorre na ossificação. Processo patológico 
em que há deposição de sais de cálcio insolúveis (carbonatos, fosfatos) em tecidos 
que normalmente não os contêm tornando-os endurecidos; essa impregnação 
cálcica juntamente com quatidade menor de outros sais minerais (como magnésio, 
ferro) costumas ocorrer em lesões procedentes de natureza inflamatória, 
degenerativa, necrótica e outras e acarreta opacificação aos raios X, visível 
radiologicamente.

Calcificação distrófica  processo patológico em que há deposição de sais de 
cálcio insolúvel em áreas de necrose; há habitualmente nos ateromas de 
aterosclerose avançada, na aorta, nas grandes artérias e nas valvas cardíacas 
lesadas; pode ter início fora ou dentro das células em processo de necrose pelo 
depósito de fosfato de cálcio sob a forma de apatite; quando há IC, começa nas 
mitocôndrias degenerada; os cristais crescem formando concreções ou evoluindo 
para a ossificação (osso heterotópico).

Calcificação metastática  alteração que ocorre em tecidos viáveis (sem 
degeneração ou necrose) quando há hipercalcémia; a deposição de sais de cálcio 
insolúveis é observada geralmente no tecido intersticial dos pulmões, estômago, 
rins e vasos sanguíneos onde materiais com baixo pH contribuem para a 
precipitação dos sais; a precipitação começa geralmente nas mitocôndrias mas no 
rim é a partir das membranas basais dos túbulos; geralmente não provoca 
distúrbios funcionais mas quando há envolvimento maciço do pulmão causa défice 
respiratório; no rim pode provocar lesão renal.

ALGUMAS NOTAS MUITO IMPORTANTES
Há critérios de diferenciação entre tumores benignos e malignos (embora 
não seja regra  há por exemplo tumores malignos que podem parecer 
inofensivos). Geralmente:
 Tumor benigno  

 Bem diferenciado: células semelhantes às células maduras do tecido 
que deu origem à neoplasia;

 Cresce lentamente durante anos;
 Permanece localizado, sem capacidade de infiltração, invasão ou 

metastática e a maioria possui cápsula fibrosa (tecido conjuntivo 
comprimido).

 Tumor maligno    varia desde células bem diferenciadas até células 
indiferenciadas ( células especializadas de aspecto primitivo). Os tumores 
malignos de células indiferenciadas são tumores anaplásicos;

 Cresce rapidamente  disseminação  morte;
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 Crescimento acompanhado de infiltração progressiva, invasão e destruição 
do tecido circundante  difícil ressecção. As metástases definem um tumor 
como maligno porque um tumor benigno não metastiza.

A velocidade de crecimento pode não ser constante ao longo do tempo (certos 
factores como hormonas e o suprimento sanguíneo podem afectar o crescimento.

Há evidencias de que os tumores derivam de células primordiais que existem em 
todos os tecidos. Segundo esta prespectiva:
 Tumor bem diferenciado    evolui a partir da especialização de células 

indiferenciadas à medida que proliferem;
 Tumor indiferenciado    deriva da proliferação sem maturação das células 

transformadas.
Considerando esta teoria, a falta de diferenciação não é consequência da 
desdiferenciação.

Tumores anaplásicos ou indiferenciados  alterações morfológicas e 
funcionais.
 Pleomorfismo celular e nuclear    isto é, a variação de tamanho e forma;
 Núcleos hipercromáticos    coloração escura dos núcleos, de forma variável 

e desproporcionalmente grandes para a célula;
 Nucléolos grandes e evidentes  ;
 Grande número de mitoses e mitoses anormais    bizarras e produzindo 

fusos tri, quatri ou multipolares.

Angioma
 Os mais frequentes são os cutâneos;
 Também existem no fígado (angiomas cavernosos do fígado);
 Também existem no tecido conjuntivo (angiomas profundos, de difícil 

excisão).

As células tumorais crescem de forma anárquica e desorganizada  células com 
orientação alterada.
O estroma vascular é quase sempre escasso.

Displasia  crecimento desorganizado encontrado sobretudo nos epitélios. Há 
alteração das células individuais e perda na orientação arquitectónica das células.

As alterações genéticas ou mutações podem ser:
 Herdadas  ;
 Adquiridas    devido à acção de determinados agentes ambientais como 

substâncias químicas, radiações, vírus…

Hipóstese genética do cancro  a massa tumoral resulta da expansão clonal de 
uma única célula alterada.

Carcinogénese  processo em múltiplas etapas resultante da acumulação de 
lesões genéticas  progressão do tumor.

TÉCNICAS DE ESTUDO DAS NEOPLASIAS
COLORAÇÃO HISTOQUÍMICA
Núcleos (azul) e citoplasma (rosa)  Hematoxilina-eosina (HE)
Membranas basais/mucinas neutras/glicogénio/bactérias/fungos/parasitas 
 ácido periódico de shiff (PAS)
Proteínas (colagénio, fibrina, reticulina, elastina)  impregnação argêntica (prata)
Mucinas ácidas (cartilagem)  azul de Alcian
Tecido adiposo  red oil (só a fresco)  como a gordura é solúvel em álcool, a 
coloração do tecido adiposo tem que ser feita em tecido fresco congelado

37



Substância amilóide  vermelho do Congo + luz polarizada (brilho verde)
Grânulos neuroendócrinos  grimélius – monograminas da cápsula dos grânulos 
neuroendócrinos
Fibras musculares estriadas  marcação da ATPase pela histoquímica
Bactérias  Gram/Ziehl Neelsen (são usadas as mesmas técnicas que em 
microbiologia mas os tecidos são previamente impregnados em parafina
Fungos  PAS/Grocott (prata)  prata para marcar as membranas citoplasmáticas 
e ver a forma do fungo

IMUNOHISTOQUÍMICA
1. Reacção antigénio-anticorpo  
 Antigénio    epitopo das células;
 Anticorpo    mono ou policlonal (específicos e preparados em laboratório. 

Quase já só se trabalha com monoclonais).
2. Revelaç  ão com corante (castanho)  

A imunohistoquímica é a técnica utilizada actualmente em Patologia. As técnicas de 
biologia molecular estão progressivamente a entrar na rotina mas ainda estão mais 
numa fase de estudo.

É importante detectar por exemplo o tipo de tumor e o prognóstico (por exemplo 
cancro da mama  distinção entre carcinoma e sarcoma).

Imunohistoquímica aplicada aos tumores
 Citoqueratinas    grande grupo de marcadores para as células epiteliais.

 A queratina está presente nos tumores pouco diferenciados 
(carcinomas, sarcomas e linfomas) e nos leiomiomas. 

 Vimentina    ubiquitária. Marca o citoesqueleto e as células de suporte dos 
pequenos vasos.
 É importante para ver se os tecidos estão ou não viáveis (se a 

amostra estiver bem preservada, os dados que dela forem retirados 
corresponderão com grande probabilidade à realidade.

 Actina + desmina    músculo liso.
 Leiomiomas ;
 Leiomiosarcoma.

 Proteína S100  
 Tumores nervosos;
 Tumores do tecido adiposo:

 Lipoma;
 Liposarcoma.

 Tumores do tecido cartilagíneo.

Membranas basais com contractibilidade (é importante para ver se já há ou 
não invasão)
 Mama  : actina;
 Próstata  : queratina de alto peso molecular.

Vírus: Anticorpos anti-HPV, EBV, hepatite B e hepatite C.

Biologia molecular:
 Gene;
 Segmento de cromossoma;
 Produtos dos genes;
 Factores de crescimento;
 Receptores.

Actualmente são importantes para estudar determinados genes nomeadamente nos 
síndromes familiares.
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MICROSCOPIA ELECTRÓNICA
É importante para procurar marcadores ultra-estruturais (por exemplo a relação 
entre as células, microviliosidades, desmossomas, bainha dos Schwanomas…).
Não é utilizada para diagnóstico pois não se consegue determinar a relação entre 
as células nem a abundância de estroma.
Embora não seja usada frequentemente em Patologia, é importante para confirmar 
e responder a determinadas questões que são levantadas noutros exames.

Marcadores ultraestruturais:
 Tumores pouco diferenciados   (pré-melanossomas, melanossarcoma)  

corpos de Weibel – Palade – microviliosidades;
 Tumores de células pequenas    grânulos neuroendócrinos; actina/miosina;
 Microbiologia    principalmente para os vírus.

A microscopia electrónica é importante para:
 Distinguir adenocarcinoma/sarcoma;
 Glomerolonefrites  depósito de imunocomplexos ou imunoproteínas;
 Tumores de células pequenas  neuroendócrinos, linfomas, sarcomas;
 Marcadores estruturais específicos.

CITOMETRIA DE FLUXO E ESTÁTICA
Citometria de fluxo  é usada para analizar neoplasias fluidas ou líquidas ou com 
representação no sangue. É portanto, mais usada pelos hematologistas.
Citometria estática  é usada em patologia. Consiste na análise de imagem de 
células estáticas.
 Lesões pré-neoplásicas;
 Tumores de comportamento indefinido.

Análise quantitativa do DNA
 Células em fluxo;
 Núcleo das células estáticas.

Nota: Os metais acumulados no pulmão são muito difíceis de ver; os que melhor se 
vêem são o cobre, o ferro (as partículas ficam retidas nos espaços peripleurais) e o 
cálcio.

Nota:
 Adenocarcinomas  o doente faz quimioterapia;
 Carcinoma epidermóide  apresenta queratina de alto peso molecular  o 
doente não faz quimioterapia porque não tem efeito, faz radioterapia.

AUTÓPSIA
Adultos
 Bishop    órgão a órgão.
 Não deve demorar mais do que duas horas.

Crianças
 Letulle    os órgãos são tirados em blocos e depois podem ser estudados 

órgão a órgão ou sistema a sistema.
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(6) DOENÇAS GENÉTICAS

- Doenças genéticas morfológicas (c/ alt fenotípicas)

- Doenças cardiovasc: HTA e aterosclerose

- Cancro

Genética e patologia do desenvolvimento: malformações do pólo Cefálico 
(diprosopias regulares e holoprosencefalias)

Mutações:

-se acontecerem nas: cél germinativas hereditariedade

            Cél somáticas carcinomas

-do genoma: monossomia ou trissomia

-do cromossoma: translocações, delecções e rearranjo

-pontual: substituição de uma base do DNA proteína alterada

Doença genética autossómica dominante: heterozigotia, penetrância variácel

Doença genética aut recessiva: mutação de ambos os genes nos dois alelos 
– penetrância completa

Doença genética ligada ao crom X: recessiva

DOENÇAS AUTOSSÓMICAS DOMINANTES

Neurofibromatose

D. renal poliquística

Polipose cólica familiar

Síndr de Marfan

Hipercolesterolemia familiar

Neurofibromatose

Tipo I- doença de Von Recklinghansen

Manif por volta dos 7-8 anos de idade
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Neurofibromas múltiplos: múltiplos tumores neurais espalhados em 
qq parte do corpo. Nódulos são semelhantes a cabeças de alfinete, as cél 
conjuntivas formam um pequeno nódulo, podem ser plexiformes. À periferia 
constituídos por cél de Schwann e no centro está o nervo.

Pigmentação cutânea: manchas café com leite

Hamartomas pigmentados da íris: alteração da arquitectura normal 
do epitélio – nódulo de Lisch

Tipo II- neurofibromatose acústica (do nervo acústico)

Síndrome de Marfan

Mutação do gene FBN1, crom 15q21.1

Doença sistémica do tec conjuntivo- alteração do colagéneo tipo II + fibrina, 
a fibra elástica encontra-se alterada

Manif clínicas variáveis

Alt no esqueleto: ind mt altos e membros mt compridos

    Depressão profunda do esterno

Alt nos olhos: cataratas (opacificação do cristalino)

           Descolamento da retina

           Subluxação bilat do cristalino

Alt cardiovasc: dilatação da aorta

             Incompetência da válvula mitral

Caso Clínico:

Homem, 42 anos

Internado com fortes dores abdominais

Morre passados dois dias

Constituição- dolicomorfismo (ind c/ perfil mt alto, magro), pectus excavatum, 
cifoscoliose (cifose + escoliose)  perfil típico de um Sínd de Marfan c/ penetrância 
completa

Hipóteses de diagnóstico:

1. Aneurisma dissecante da aorta (causad e morte +freq no síndr de Marfan)

2. Enfarte do miocárdio

3. Pancreatite (pancreatite isquémica devido à dilatação da aorta)
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Nota: tb há um Síndr de Ehelers-Douglas: maior hiperextensabilidade das 
articulações

Hipercolesterolemia familiar

Mutação no gene codificante do receptor das LDL (transporte e metabolismo 
do colesterol)

Aterosclerose prematura: HTA

     Hipertrofia muscular: a partir dos 35, 40 anos os 
doentes dão entrada no hospital c/ enfarte do miocárdio

DOENÇAS AUTOSSÓMICAS RECESSIVAS

Deficiência em alfa-1-antitripsina- acumulação da tripsina no citoplasma das 
células, sob a forma de grânulos

Doença de Wilson- alt do metabolismo do cobre. Cobre fica acumulado nas 
cél

Hemocromatose- alt do metabolismo do Ferro. Ferro fica acumulado nas cél

DOENÇAS RECESSIVAS LIGADAS AO X

Distrofia musc de Duchenne

Hemofilia

Diabetes insípida

Doença do X frágil

DOENÇAS GENÉTICAS MORFOLÓGICAS

Síndr de Down

Síndr de DiGeorge: ausência de timo, problemas cardíacos marcados

Síndr de Nezelof: forma menos grave do Di George. O timo existe, mas é não 
funcionante. Poucos problemas cardíacos.

DOENÇAS GENÉTICAS LIGADAS AO CROM X

Síndr de Klinefelter (XXY)

Síndr de Turner (X0)

Hermafroditismo: a pessoa tem tecido ovárico e tecido testicular

Pseudohermafroditismo: feminino- ovários + genitais ext masculinos 
fenótipo masc
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  Masculino- testículos + gen ext femininosfenótipo 
feminino
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(7) DOENÇAS METABÓLICAS

Doenças associadas a doenças enzimáticas

Doenças de armazenamento lisossómico:

-glicogenoses

-esfingolipidoses

-sulfatidoses: crianças com dificuldades de aprendizagem. Biópsia do 
fígado mostra macrófagos e cél com rutura de membrana. (doença de Gaucher e 
doença de Nieman-Fick)

-mucopolissacaridoses

Doenças dos hidratos de carbono

Nota: cm são mt raras em anat pat n é preciso saber mais nada 
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(8) PIGMENTOS

Substâncias coloridas, constituição normal das células (ex: melanina) ou 
anormais, acumulando-se nas células apenas em circunstâncias especiais.

PIGMENTOS ENDÓGENOS

Pigmentos   Endógenos:   sintetizados pelo próprio organismo

Lipofuscina: deriva da peroxidação dos lípidos polinsaturados de membranas 
subcelulares

Observado em células que sofrem alt regressivas lentas, 
particularmente no fígado e coração de ind c/ desnutrição, caquexia relacionada 
com cancro ou envelhecimento.

Pigmento do envelhecimento (acumula-se no fígado)

Melanina: forma-se nos melanócitos, relacionado c/ o envelhecimento.

Ácido homogentísico: a pigmentação designa-se ocronose, alcaptonúria, 
firritina e hema (deposição nos alvéolos dentários)

Hemossiderina: forma de armazenamento de ferro intracelular

Hemossiderose- destruição mt acentuada dos gl vermelhos

Hemocromatose- doença metabólica: verifica-se grande 
hemossiderose sistémica associada a doença hepática e pancreática, resulta de 
fibrose hepática e pancreática. (insuf cardíaca e diabetes mellitus)

PIGMENTOS EXÓGENOS

Exógenos:

Pulmão (apenas inalador):

Antracose: n é uma doença

      Resulta das condições ambientais (inalação de carvão)

      Contornado preto

Carvão: pneumoconiose

Ferro: siderose

Sílica/silicatos: silicose
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(9) INFLAMAÇÃO 

Resposta a estímulos em forma de defesa, dependendo das cél e da matriz extra-
cel onde está a lesão.

Aguda Crónica
Neutrófilos

Curta no tempo (horas a dias)
Exsudação de plasma

Plasmócitos- macrófagos
.angiogénese

.necrose
Longa

Cicatrização-fibrose

Subaguda: marcada por eosinófilos. Qd a aguda se prolonga para s tornar crónica

Sinais cardeais: rubor, tumor, calor, dor, alt funcional.

Etiologia: hipoxémia

   Agentes físicos: traumatismo, queimadura, radiação, choque térmico

   Agentes nutricionais

   Drogas sistémicas

   Infecção

   Reacção imunológica

Respostas Celulares:

Deplecção de ATP

Libertação de radicais livres

Perda de Ca2+ intracel

Lesões irreversíveis nas mitocôndrias

Lesão celular irreversível: < capacidade de formar ATP

    < sobrevida das memb celulares e mitocondriais

    Apoptose

INFLAMAÇÃO AGUDA

↑fluxo sanguíneo no local da lesão: congestão vascular ectasia vascular; estase

↑permeabilidade vascular: acção da cél endotelial; edema-VEGF e histamina

Permeabilidade capilar e venular: transcitose
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Leucócitos: neutrófilos por quimiotaxia

Angiogénese: VEGF (+ presente nas cél inflamatórias)

Lesão endotelial local: trombose – acção das plaquetas, exsudação contínua

             Acção tóxica do O2 dos neutrófilos: morte de cél endoteliais, 
o q faz com q haja ainda + trombose devido à agregaçãoplaquetar, entrando num 
ciclo vicioso

Cél participantes:

Endoteliais: citoquinas: IL-1; TNF, CD31; ECAM-1 – adesão plaquetar

Neutrófilos: diapedese por quimiotaxia

Monócitos – macrófagos 

Opsonização das bactérias por imunoglobulinas e factores do complemento

Sistema Humoral:

Histamina + serotonina – mastócitos + plaquetas

Sistema de complemento: C3, C1-IgM, IgG

Cininas e ciptocinas

Pró-trombina e trombina (casata de coagulação)

Metabolitos do ác araquidónico: prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos 
e lipoxinas

Óxido nítrico das cél endoteliais

Neuropeptídeos – subst P (mediadores celulares)

Evolução:

Resolução – qd há pouca destruição local – restituição na integridade

Cicatrização – fibrose (tecidos n têm capacidade de regeneração)

Formação de abcesso – formando pseudo-quistos – formação localizada 
delimitada por uma pseudo-cápsula

Inflamação crónica.

Inflamação aguda  infl crónica qd há: defeito de adesividade dos neutrófilos

 Defeito de fagocitose
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Defeito na form de radicais livres oxigenados  

doença granulomatosa crónica

Infl purulenta: abcesso form de cavidades c/ pus: neutrófilos, cél necróticas, 
edema e bactérias

2 hipóteses mais comuns: .osteomielite – infl  do osso e da medula óssea 
normalmente associada a infecção. Tecido pouco oxigenado, logo dá-se uma 
reparação lenta

   .apendicite

INFLAMAÇÃO CRÓNICA

Colecistite crónica – cél c metaplasia de tipo ventral

Colelitíase- qd há desproporção de qq um dos componentes da bílis, os 
cálculos aderem à mucosa e a cor varia segundo o componente q está alterado

Encravamento biliar: colecistite aguda

          Colecistite crónica  cél infl a reparar a colecistite 
aguda: crises agudas ou de repetição. Complicações: infecção bacteriana, perfusão 
– adenoperitonite, fistulização. Histologicamente:  lâmina própria mt marcada, 
edema muscular (fibras musc bastante separadas devido ao edema), metaplasia 
das gl da mucosa.

Inflamação granulomatosa – padrão distintivo de reacção inflamatória crónica no 
qual o tipo celular predominante é um macrófago activao c/ uma parência 
modificada semelhante a uma célula epitelial (epitelióide)

Granuloma: área focal de inflamação granulomatosa. Consiste numa 
agregação microscópica de macrófagos q estão transformados em cél de aparência 
epitelial circundadas por um colar de leucócitos mononucleares. Às vezes as cél 
epitelióides fundem formando cél gigantes na periferia ou no centro dos 
granulomas.

Células gigantes multinucleadas: existem vários tipos:

Tuberculose cel gigantes de Langhans (núcleo em forma de ferradura, 
junto à membrana citoplasmática)

Corpo estranho cél gigantes de Muller

Citiesteatonecrose cél gigantes de Touton

Osteoclasto

Cél gigante histiocitária multinucleada neoplásica: monócitos tissulares

Cél gigante histiocitária neoplásica maligna mono ou multinucleada

48



Pancreatite crónica – inflamação crónica c/ cicatrização e perda progressiva do 
parênquima pancreático. Causas: alcoolismo. Pancreatite crónica tropical = 
pancreatite familiar.

Síndrome da malabsorção

Diabetes mellitus: fenómeno tardio, indicativo de uma grande destruição. 
Destruição dos ilhéus.

Sarcoidose – doença sistémica degenerativa, granulomatosa, de etiologia 
desconhecida.

Afecta essencialmente: tórax – linfoadenopatia hilar bilateral

Infiltração intersticial pulmonar

90% detectada por Rx

Sendo uma doença granulomatosa pode apresentar granulomas em: olho, 
pele, baço, medula ossea, fígado e gl salivares. Raramente coração, SNC, rins, gl 
endócrinas.

Patogenia

Aumento de linf T CD4 no lavado alveolar encontram-se estes 
linfócitos

Estados Clínicos

I - Linfadenopatia hilar

II – I + infiltração pulmonar

III – infiltração pulm + fibrose (exige corticoesteróides)

Evolução Clínica: os que são diagnosticados mt cedo n evoluem: cronicidade 
progressiva, activação temporária, insuficiência respiratória

Diagnóstico Diferencial: Todas são doenças granulomatosas

Doença pulmonar: alveolite alérgica exterior (AAE); doenças por fungos, 
micobactériasinfecções; Beriliose (o berílio é um metal q pode provocar 
sarcoidose)

O granuloma da tuberculose é semelhante, mas tem necrose central.

Reparação: efeito autócrino, parácrino e endócrino, angiogénese

Proliferação fibroblástica, condrócitos, osteócitos

Linfócitos: factores de crescimento; citocinas (efeito autócrino)

Fibroblastos: efeito parácrino TGF beta (matriz rica em fibrina, 
fibrigénio e fibriblastos)
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Tecio de granulação

Matriz extracelular: elastina, fibrilhina, integrinas, fibronectina

Regeneração: tecido de granulação  fibrose

Células basais ou célula mãe; membrana basal; metabolismo de fosforilação 
(mitose); angiogénese (VEGF)

Inflamação – efeitos sistémicos

Estimulação hepática  prot C reactiva; SAA; SAP

Leucocitose  desvio para a esq na granulocitose/ plasmocitose

Gamapatia monoclonal

TUBERCULOSE

Num indivíduo imunocompetente não evolui para doença, para q tal ocorra tem q 
estar imunodeprimido ou existir uma primoinfecção.

Provocada por:

- Mycobacterium tuberculosis – formas agressivas resistente à acção 
macrofágica

 desencadeia reacção de 
hipersensibilidade tipo IV

- SIDA: Mycobaterium avium – intracelular, doença oportunista na SIDA

Mucobacterium intracellulare

-Mycobacterium bovis (transmitido pelo leite): lesão intestinal no homem por 
ingestão (tberculose intestinal)

Primo-infecção: doente n vacinado

1. Inalação do Bacilo de Koch e foco de inoculação de Kuss (oh pah... n sei s é 
isto...:S) – base do lobo superior e ápex do lobo inferior

2. Linfangite de disseminação – entra nos linfáticos e vai para os linfáticos do 
hilo

3. Gânglio satélite de Parnot – hilo pulmonar

Se o doente está imunocompetente, fica uma pequena cicatriz na base do lobo 
superior e ápex do lobo inferior e nos gânglios, porque os macrófagos estão a 
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actuar a limitar a infecção. Também os linfócitos T têm o papel de limitar a 
infecção.

Se o dente está imunocomprometido, ocorre uma tuberculose progressiva, 
secundária ou mista, ou seja, sistémica, q atinge outros órgãos para além do 
pulmão, principalmente os mais vascularizados (principalmente na tuberculose 
miliar, q é de todas a mais perigosa, atingido fígado, baço, rim e meninges 
(meningite tuberculosa)

Tuberculose secundária reinalação ou reactivação pulmonar (só no 
pulmão)

Ápex dos lobos superiores e regiões hilares (>O2)

Granulomas epitelióides (+freq no ápex)

Caseificação central tuberculomas, tuberculose fibro-caseosa: lesão 
da tuberculose q resulta da confluência de granuloma e os fibroblastos vão 
cicatrizar à volta.

Caverna: fistulização do tuberculoma para o brônquio

Disseminação hematógena

Tuberculose miliar disseminação hematogénica

Disseminação linfática e sanguínea

Doentes imunocompetentes – crianças e idosos

Pulmões, medula óssea, fígado, baço, meninges, encéfalo

(tuberculostáticos c/ efeito pco eficaz neste tipo de tuberculose)

Tuberculose terciáriaimunossupressão, disseminada

Doentes imunocompetentes e não tem tratamento possível

Locais afectados: cadeias ganglionares linfáticas; bexiga, rins, supra-
renais, epidídimos, testículos, endométrio, trompas uterinas; ossos (extremidade 
dos ossos longos), peritoneu

Tuberculose na SIDA: n há granulomas mas abcessos (n há infecção crónica)

Métodos de identificação dos locais da tuberculose:

A anatomia patológica não interfere directamente pq é o Rx q determina a 
tuberculose, mas cm podem existir outras alterações... biópsias patologia clínica

Métodos de identificação de bacilos

Coloração de Ziehl Neelsen (2 dias)

Imunohistoquímica (2 dias)
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PCR (3 dias)

Cultura (3 a 6 semanas) (mais eficaz na tuberculose q desenvolve 
cápsula fibrosa, pq o Ziehl Neelsen é pco eficaz)

Demonstração de bacilos na tuberculose

Expectoração

Produtos de colheita:

Lavado broncoalveolar

Punção e aspiração: qd a tuberculose tem características pco comuns

Cortes histológicos (é preciso q os macrófagos tenham alterado a parede das 
bactérias)

LEPRA (DOENÇA DE HANSEN)

Mycobacterium leprae – bacilo intracelular e ácido-álcool resistente

-lesão na pele e nos nervos periféricos

-contaminação – inalação

- doença bipolar: resposta da imunidade celular por determinação genética 
(lepra tuberculóide ou lepra lepromatosa)

Lepra tuberculóide

Granulomas epitelióides

Poucos bacilos

Imunidade celular activa (mediada por linf T)

Quadro clínico:

Lesões cutâneas – úlceras

Nevrite das extremidades  falta de sensibilidade

Forma crónica e muito arrastada

Lepra lepromatosa

Falta de imunidade celular mediada por linf T

Macrófagos c/ bacilos no citoplasma

Não há formação de granulomas

Quadro clínico:

Lesões cutâneas – face

Extremidades  úlceras
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Gânglios linfáticos, fígado, baço, testículos

DOENÇA DE WHIPPLE

Doença infecciosa sistémica

Agente: Trophenyma whippeli

10 homens/1 mulher

Áreas mais afectadas: aparelho digestivo, gg linfáticos, articulação, pele, SNC

INFECÇÕES TROPICAIS

Dengue

Quadros clínicos:

1. Imunossupressão neutropenia e febre

2. Evolução para choque e morte – autoimunidade, > captação do vírus 
pelas células

3. Forma hemorrágica coagulação intravascular disseminada – crianças: 
SNC e pulmão

Peste

Associada a calor, falta de higiene, falta de água

Quadro clínico:

1. Peste bubónica – adenomegalias (bubões), via cutânea

2. Peste pneumónica – pneumonia hemorrágica

3. Peste septicémia – neutropenia exagerada 

Diagnóstico

1. Identificação de bactérias gram- : sangue ou biópsia

2. Derrame pleural rico em proteínas e plissacarídeos, c/ raras cél 
inflamatórias

3. Necrose parenquimatosa, hemorragias e trombos vasculares – 
recuperação tecidular

Paludismo (Malária)

A infecção por P. Falciparum inicialmente causa congestão e aumento do 
baço, os parasitas estão presentes dentro das hemácias, e há actividade fagocitária 
aumentada nas cél reticulo-endoteliais.

Vector: mosquito Anopheles

Quadro clínico:
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Maturação dos parasitas nos linfócitos – anemia

Esplenomegalia c/ deposição de pigmento

Hepatomegalia

Insuficiência cardíaca (devido à anemia)

Edema pulmonar e morte

Nota: malária cerebral maligna – forma infantil

Leischmaniose

Leischmania donovani

Vector: mosca – saliva: forma amastigota corrente sanguínea fígado /baço

Imnidade celular correcta: doença autolimitada

Leshmania visceral – vector: macrófagos

Quadros clínicos:

Hepato/esplenomegalia – c/ colagenização

Adenomegalias

Pancitopenia

Febre e perda de peso

Pigmentação cutânea – febre negra

Macrófagos parasitados levam a leishmania para a medula óssea, tubo 
digestivo, rins (glomerulonefrite), pâncreas, testículo

Agravamento c/ sobre-infecção

Tripanosomíase

Doença do sono. Vector: mosca tzé-tzé

Quadro clínico:

Febre intermitente

Linfoadenopatias

Esplenomegalia

Alt do SNC

Caquexia e morte

Doença de Chagas. Trypanossoma erusi. Vectos: mosquito gigante
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Forma aguda: insuf cardíaca dilatada, linfadenomegalia, esplenomegalia

Forma crónica: 5 a 10 anos após a infecção (20% dos doentes). Cardiomiopatia 
dilatada e arritmias; esofagite (alcalásia); cólon dilatado

Bilharsiose (n existe em Portugal)

Vector: caracol: larva (águas paradas), pele (fezes), helmintas

Quadros clínicos:

1. doença hepática: granulomatose, fibrose portal, hipertensão portal

2. mastocitose e eosinofilia

3. intestino: doença granulomatosa

4. bexiga: cistite granulomatosa – metaplasia epidermóide – carcinoma 
epidermóide

5. pulmão: arterite – HTA primária, granulomatose e fibrose

6. Rim: glomerulonefrite membranosa ou mesangiosa proliferativa a 
imunoglobulinas e factores de complemento

INFECÇÕES OPORTUNISTAS

SIDA: infecções oportunistas associadas a fenómenos de neutropenia e deplecção 
de linfócitos

Comum a: imunodeficiências genéticas

Tratamento citotóxico e imunossupressor (oncologia, 
transplante de órgãos, doenças auto-imunes)

Infecções opostunistas em doentes imunodeprimidos:

Inf por citomegalovírus

Formas de transmissão: sexual, transf sanguíneas, transplante de órgãos, gotículas 
respiratórias

Nota: recém nascidos: transmissão intra-uterina, perinatal, leite materno

Manifestações clínicas

Esofagite, colite, hepatite, meningoencefalite, tubulite renal, corioretinite

Prognóstico:

Imunossupressão infecção por Pneumocistis carinii

Auto-transplante de medula óssea infecção simples

Recém-nascidos infectados evolução sem sequelas

Citomegalovírus congénita:
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Eritroblastose fetal; anemia hemolítica e icterícia; púrpura trombocitopénica; 
hepatoesplenomegalia por eritriblastose hematopoiética; pneumonite; surdez; 
corioretinite; lesões cerebrais. 50% - morte; 50% atraso mental
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(10) DOENÇAS AUTOIMUNES E TRANSPLANTAÇÃO

Auto imunidade: 
       - Resposta imunitária;
       - Défices imunitários;
       - Doenças auto-imunes;
       - Transplante de órgãos. 

Sistema imunitário
Linf. T – circulantes

- epitopo CD3: complexo de 5 proteínas (este marcador é 
comprado)

- contacto com as mucosas
 - outras proteínas: de superfície: CD4-, CD8; e acessórias: CD28, 
CD40, …

CD = clusteres de diferenciação (numeração por ordem à medida que 
são identificados os clones de…)

Linf. B – residentes
- imunoglobulinas;
- epitopos de superfície e transmembranares
- cadeias alfa e beta, CD20, CD21 – receptor de complemento

Macrófagos
- imunidade celular
-hipersensibilidade retardada
- apresentação de ags aos linf.T – CD4
- fagocitose de bactérias (necrose de cél. Tumorais)

Céls. Dendríticas
- céls dendríticas ou interdigitantes – CMH classe II 

apresentadoras de ags aos linf T
- cél/histiócitos de langerhans – CD1a
- cél dendrítica folicular – centros germinativos dos folículos 

linfóides

Cél NK – linf T
- CD3
- CD2. CD16 – Fclg??? , CD 56+
Reconhecem as moléculas CMH (complexo major de 

histocompatibilidade) como próprias.
- sintetizam TNF-alfa,  IFN-gama, IL-2, IL-15
- hipersensibilidade tardia/retardada

Citoquinas
Linfócitos, macrófagos, céls citotóxicas NK
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Propriedades:  
Efeito autócrino – LT
Efeito parácrino – LB
Efeito endócrino – inflamação

Antigénios de histocompatibilidade
Céls somáticas – polimórficas

- CMH – complexo HLA – cromossoma 6
- transplantes…
- produtos dos genes » proteínas
- ags classe I e II » glicoprot de superfície
- ags classe II » sistema complemento
- apresentação de ags – LT

Alterações do sistema imunitário
- reacção de hipersensibilidade
- doenças auto-imunes
- deficiências imunológicas

Reacções de hipersensibilidade endógenas
- transfusões
- transplantes: rejeição

Reacções de hipersensibilidade
- tipo I – resposta inflamatória – asma brônquica
- tipo II – fagocitose auto-ag – síndroma de Goodpasteur???
- tipo III – imunocomplexos – LES: glomerulonefrites

 - tipo IV – linf T – tuberculose; rejeição

Doenças por deposição de imunocomplexos
Características histológicas comuns:

- Adesão de ag-ac às células endoteliais – visíveis por 
imunohistoquímica e imunoflurescência

-Confluência de PMNs – libertação de citoquinas
-Lesão da cél endotelial
-Inflamação: agregação de plaquetas + necrose fibrinóide – 

pentacrómio de Movat

Reacção de hipersensibilidade tipo IV
É a tuberculose!

Rejeiçao de transplantes
- pele, rins, coração, pulmões, fígado, baço, medula óssea, glândulas
- cél T – CD4, CD8
- acs anti-orgão transplantado

Rejeição aguda
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Hiperaguda – minutos a horas – reacção de anthrax
 - reacção ag-ac sobre as céls endoteliais: necrose 
fibrinóide – enfarte

Rejeição aguda – dias, meses, anos
- endotelite – linf CD4 e CD8

Vasculite aguda de rejeição – ac anti-dador
- vasculite necrotizante com trombose (forma 

mais grave)

Rejeição crónica
- 4 a 6 meses depois dos transplantes
-Alterações vasculares – proliferação endotelial e fibrose
-Fibrose
-Perda de parênquima

Imunosupressão
Consequências

- Infecções virusais – EBV
- Linfomas – EBV
- HPV – carcinomas epidermóides
- Sarcoma de kaposi (angiosarcoma (tumor dos vasos 

sanguíneos), provocado por um vírus))

Doenças autoimunes
- LES (lúpus eritematoso sistémico)
- Artrite reumatóide
- Síndrome de Sjagren???
- Cirrose biliar primária (mulher)
- Doença intestinal inflamatória: colite ulcerosa (homem)
- Etc

LES
Doença auto-imune degenerativa – alterações possíveis nos 

genes CMH e do complemento
Compromisso de todos os órgãos e serosas
Acs anti-nucleares
9 Homens – 1 mulher (em Portugal a distribuição é igual)

Anticorpos anti-próprio – self
-Porquê?
-Anti-moléculas nucleares – imunocomplexos
-Anti-moléculas citoplasmáticas
-Anti-moléculas de superfície de células sanguíneas: fosfolípidos 

imunocomplexos
-Ac anti-nuclear/ ac anti-DNA

Corpos do LE: núcleo celular basófilo com anticorpos circundantes
Célula LE: PNM ou macrófago como corpo LE no citoplasma
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Orgãos comprometidos:
Céls sanguíneas – baço
Rins
Pele
Articulações
Vasos pequenos

Compromisso renal - no glomérulo
Microscopia óptica: 60-70% dos casos
ME e de imunoflurescência: 100% dos casos

Classificação da glomerulonefrite – OMS
Classe I – glomérulo normal em MO, ME e IMF
Classe II – glomerulonefrite mesangial
Classe III – glomerulonefrite proliferativa focal
Classe IV – glomerulonefrite proliferativa difusa

Doença tubular por imunocomplexos
Classe V – glomerulonefrite membranosa – complexos ADN – 

anti-ADN
Classe IV + V – lesões em “wire loop” = ansa de arame

Pele
Nota: até aqui, falamos do compromisso renal, pois é aquele 

que pode pôr em causa a vida do doente, sendo necessário 
transplante, mas há outras patologias, a outros níveis.
           - eritema facial em borboleta
           - urticária: bolhas…úlceras
           - perigo: ????????
           - vasculite: rotura de membrana basal + trombose e necrose 
fibrinóide vascular

LES
SNC – articulações - pericárdio/endocárdio – serosas – baço – 

medula óssea – pulmões
Vasculite
Tormbose fibrinóide/ hemorragia
Obliteração fibrosa (depois da recuperação da inflamação)

Endocardite lúpica – de Libman-Sacks
Compromete:

- válvula mitral e aórtica
- faces sup e inf dos folhetos das válvulas
- corticoterapia ( é o tratamento): trigliceridémia e 

colesterolémia como consequência o que conduz ao:
- agravamento da aterosclerose 

          - artérias coronárias – enfarte miocárdio
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LES
Doença multisistémica – evolução imprevisível (80%  - 10 anos)
Lúpus eritematoso discóide – crónico-facial ( também a nível do 

couro cabeludo)
Lúpus eritematoso cutâneo – subagudo
Lúpus eritematoso induzido por drogas – anticorpos anti-

histonas (a nível da mitose)

SIDA
Doença infecciosa provocada por um retrovírus que induz 

imunossupressão celular grave, com manifestação clínica através de 
infecções oportunistas, neoplasias e doenças do SN

Etiologia:
HIV – vírus da imunodeficiência humana, …
HIV-1 : USA, Europa, África central
HIV-2: Ásia, …

        
Grupos de risco – 1992

- homens homossexuais e bissexuais
- toxicodependentes
- hemofílicos
- transfusões sanguíneas
- 10% das situações ficavam mal estudadas

Patogenia – céls alvo
- <CD4 T
- <macrófagos
- <cels dendríticas
- transcrição inversa: síntese de vírus
- órgãos alvo/ persistência: gânglios linfáticos, baço, amígdalas 

(tonsilas palatinas)

SIDA
-contra-senso
-estimulação antigénica T:

- Inibição temporária de replicação virusal (infecções 
sobrepostas):

- citomegalovírus
- vírus de Epstein-Barr
- hepatite B
- tuberculose

- estimulação B policlonal

Vírus – hospedeiro
1- Fase inicial aguda – acção contra-senso
2- Fase crónica assintomática – linfadenopatia generalizada 
persistente
3- Crise final – infecções / tumores sobrepostos
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Crise final – doenças terminais:
Infecções:

- fungos
- pneumocistis carinii
- toxoplasmose central
- citomagalovírus
- herpes
- cândida albicans

Tumores:
-sarcoma de kaposi

       - linfomas
- linfoma cerebral primário
- carcinoma do colo do útero

Devemo-nos certificar se um indivíduo com este padrão não tem 
imunodeficiência

Caso clínico
110/85 – mulher – 37 anos

Informações clínicas:
   - doente com sida serologicamente comprovada
   - kaposi cutâneo
   - hemorragias digestivas

Diagnostico anatomopatológico da autópsia: 
  - kaposi cutâneo-visceral (tubo digestivo)
  - pneumonia bilateral (pneumocistis carinii)

Angiosarcomas – kaposi cutâneo
Hemangioma cavernoso do fígado » o mais frequente no fígado
Pulmão com pneumoscistis carinii

Medula óssea: 
       Leucemias
       Anemias
       Metastização

Sistema hematopoiético:
-Tecido mielóide – medula óssea
-Tecido linfóide – timo, gânglios linfáticos e baço

Sistema linforeticular
- gânglios linfáticos
-timo
-baço
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-anel de waldeyer
-placas de Peyer – MALT
-medula óssea
-pulmões
-tubo digestivo

Neutropenia
Agranulocitose

-anemia megaloblástica por défice de vit B12
-invasão ou supressão medular, por linfomas ou carcinomas
-doenças auto-imunes (causam depressão da medula)
-hiperesplenismo
-infecções crónicas (em primeiro lugar a tuberculose)

Há risco de fazer infecções de repetição quando há neutropenia 
<500/mm3

Leucocitose
-neutrofílica – inflamatória
-eosinofílica – infecções, alergias
-basofilia – doença mieloproliferativa
-monocitose – infecções, doença do colagénio

Hematopoiese:
Célula progenitora» sofre diferenciação -  mielóide, eritróide e linfóide

Neoplasias mielóides
Da célula original:

-eritrócitos
-granulócitos
-monócitos
-plaquetas
Geralmente não há só uma linha alterada, mas sim uma 

associação de 2 a 3 linhas

Neoplasias mielóides » neoplasias fluídas
-leucemia mielógena aguda
-síndrome mielodisplásico
-doença mieloproliferativa crónica

Leucemia mielógena ( ou mielóide) aguda
  -mais frequente dos 15 aos 39 anos

-Tem de haver ocupação da medula óssea>30% da área 
hematopoiética (na medula óssea predomina tecido adiposo, a 
celularidade é no máximo de 30%)
  -pancitopenia
  -apresenta 7 tipos histológicos » M0-M7

M0, M1, M2 – mieloblastos (muito basófilos, e sem grânulos) em 
maturação progressiva; grânulos citoplasmáticos
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M3 – pró-mielocítico; corpos de Auer
M4 – mielomonocítica aguda
M5 – monocítica aguda – à custa do monócito
M6 – eritroleucemia aguda – à custa do eritroblasto
M7 – megacariocítica aguda (núcleo fragmentado) - à custa do 
megacariócito

M0,1,2,3» linha mielóide
M6,7» são as mais fáceis de identificar

Leucemia mielóide aguda
-alterações cromossómicas específicas – quimioterapia
-clínica – dependente da pancitopenia
-infecções de repetição (o mais difícil de controlar)

Leucemia mielóide aguda extra-medular -  a nível da coluna 
cervical há formação de nódulo ( tumores extra-medulares com 
aspecto de M7)

-mieloblastoma
-sarcoma granulocítico ou cloroma???

Sarcoma granulocítico é o nome mais adequado e aparece mais 
frequentemente ao longo da coluna vertebral, no mediastino post ou 
retroperitoneu

Cloroma é mais aplicado aos subcutâneos (com um tom 
azulado)

• Síndromes mielodisplásicos
-evoluem para leucemias agudas mielógenas
-dependem de maturação deficiente (mesmo género da leucemia, em 
que a determinado momento a célula começa a proliferar)
-alterações cromossómicas: 5 e 7
-hipercelularidade da medula óssea (<=)
-mieloblastos <30%

Alterações de diferenciação
-eritroblastos – sideroblastos em anel (a síntese de Hb está 

alterada, o ferro é captado, mas não é utilizado)
-megacariócitos – megacarioblastos atípicos
-plaquetas – gigantes
-granulócitos – céls pseudo-Pelger-Huet mono ou bilobados

Granulócitos têm o núcleo bi ou trilobado e depois, em cada lóbulo 
volta a bilobar

Sobrevida de 2 anos
Riscos: trombocitopenia com hemorragia e neutropenia (infecção)
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Nota: enquanto na leucemia as células são todas iguais, nestas 
síndromes as células são todas diferentes

Doenças mieloproliferativas crónicas
-hipercelularidade da medula óssea, devido a hematopoiese 

hiperactiva – céls maduras (vão arrastando algumas céls imaturas 
para a corrente sanguínea)

Doenças mieloproliferativas crónicas
- leucemia mielógena crónica – t(9;22) – cromossoma Filadélfia
- policitemia severa???
- trombocitose essencial (aumento das plaquetas)
- mielofibrose – metaplasia mielóide: baço, fígado, g. linfático, 

pulmão

Os três primeiros vão levar a um esgotamento da medula óssea com 
mielofibrose (tecido ????? de suporte da medula óssea com deposição 
de colagénio – doente aplásico – há um aumento de defesas com 
metaplasia mielóide extra medular

Leucemia de células cabeludas
- linf B – identificados por terem fosfatase ácida resistente  no 

citoplasma
Fosfatase ácida – se não tivermos cuidado este marcador pode ?????

Marcadores gerais – CD19 e 20
                                   - IgH e IgG
Cadeias kapa e delta de superfície
PLA-1???

Leucemia de céls cabeludas
Leva a uma: 
 -infiltração difusa da medula óssea
-esplenomegália – hiperesplenismo – polpa vermelha
-hepatomegália
-pancitopenia – infecção
-quimioterapia (tratamento)

• Anemias
Podem ser provocadas por causas:

1 - hemorrágicas
2 - hemolíticas (destruídos por alterações intrínsecas do GV)
3 - diminuição da eritropoiese

Tamanho do eritrócito: normocítica, microcítica, macrocítica
Cor do eritrócito: normocrómico, hipocrómico, volume celular 

médio e coeficiente de variação
Hemoglobina celular média
Concentração de Hb celular média – tamanho
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Hematócrito - Hb total – nº de eritrócitos

Anemias hemolíticas
-destruição precoce dos GV – decorrente do defeito intrínseco
-catabolismo da Hb e deposição de ferro nos tubos neurais e 

hiperesplenismo (na polpa vermelha do baço)
-traumatismo dos GV – próteses
-anemia hemolítica microangiopática – LES; PTT 

(purpurotrombocitopenia); síndrome hemolítico urémico (doenças 
com insuficiência renal crónica)

-medula óssea – eritropoiese (ineficiente)

GV com alteração da forma:
- esferocitose hereditária (céls em lágrima)

 - céls em alvo (glucose-6-fosfato-desidrogenase)
- anemia das céls falciformes – se tivermos dificuldade em 

distinguir de um artefacto – desoxigenação e desidratação e vemos 
ao microscópio sem coloração

Diminuição da eritropoiese
 - anemia megaloblástica ( diminuição de vit. B12 e ác. Fólico)
 - deficiência em ferro
 - doenças crónicas ( tuberculose, diabetes, …)
 - anemia aplásica (destruição total da medula óssea)

Nota: normalmente uma correcção da dieta normal é suficiente. Se 
houver uma deficiência do factor intrínseco do estômago, há que 
fazer outro tipo de tratamento.

Medula óssea
- metastização (principalmente linfomas e carcinomas)
Prostata, mama, pulmão, tubo digestivo (menos frequentes), 
metastizam para a medula óssea

Linfomas ganglionares e extra-ganglionares

Gânglio linfático
-medula
-córtex com folículos linfóides, com centro germinativo 

(no centro), com linfócitos B em diferenciação, e zona marginal (na 
periferia)

- Zona T
-vasos linfáticos eferentes
-vaso linfático aferente
-cápsula
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Nota: não há linfomas T originários nos gânglios linfáticos, mas sim 
no timo. No  timo desenvolvem-se os linfócitos T.

*2 linhas linfocitárias: CD4 e CD8

Hiperplasia folicular inespecífica ou adenopatia (na clínica): os 
gânglios estão em “alerta”! por qualquer infecção, abcesso, unha 
encravada, etc.

CD19, 20, 21 são marcadores do centro germinativo
Células dendríticas: no centro germinativo (onde são mais 

importantes no caso de linfoma) ou dispersas.

Precursor B-cell neoplasms (neoplasms of imature B-cells) = 
células B precursoras no centro folicular

peripheral B-cells neoplasms (neoplasm of mature B-cells) = 
periférica da zona marginal do centro germinativo

precursor T-cells neoplasms (neoplasm of imature T cells) – 
linfoma T no timo

Peripheral –cell and NK cell neoplasms – comprometem o timo e 
depois podem ir alojar-se no gânglio linfático, no baço, no fígado, etc.

CD1 – marcador de céls Langerhans e linf T
CD3 – marcador de linf T
CD20 – marcador de linf B
CD15, CD30 – marcadores dos linfomas de Hodgkin (este linfoma é 
negativo para o CD45)
CD45 – marca linf B e T ( ac para céls linfocitárias na generalidade) – 
quando temos tumor e não sabemos o que é, usamos este (se é 
sarcoma, etc.)

Nota: estes marcadores são obrigatórios em qualquer laboratório de 
anatomia patológica, podendo haver mais consoante as 
possibilidades monetárias do laboratório.

Classificação dos linfomas (1994)
REAL – revised european-american classification of lymphoid 
neoplasms

-neoplasmas: precursor B/T
Linf B/T

-linfoma folicular: vem do centro germinativo
Tem 3 graus, o grau III é o do condroblasto

-linfomatose angiocêntrica

Nota: já há estudo citogenético para cada um dos linfomas (saber 
qual é a mutação genética que causa o linfoma, onde é localizada a 
translocação, por exemplo)
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-células grandes: dendríticas (marcador CD1) ou macrogágicas 
(marcador CD68)

-células de núcleo grande são imunoblastos
-alargamento das células pós-capilares e células endoteliais = 

infecção virusal

Nota: o diagnóstico de um linfoma deve ser feito num gânglio inteiro, 
intacto! Na axila isto pode fazer-se, mas, por exemplo, num linfoma 
do mediastino não conseguimos tirar um gânglio inteiro – temos de 
arriscar o diagnóstico, com base também nas informações do clínico e 
radiolagista.

Nota: as células neoplásicas não se encontram isoladas, estão 
sempre associadas a populações!

• Doença de Hodgkin (ainda se consegue fazer o diagnóstico 
com os bocadinhos fragmentados)

- é o linfoma mais frequente da Europa
-tem uma boa reacção á quimioterapia
-aparece até aos 50 anos (população jovem)

Hodgkin disease:
-move after localized to a single axial group of nodes (cervical – 

a de pior prognóstico - , mediastinal, para-aórtic)
-orderly spread by contiguity
-mesenteric nodes and waldeyer ring rarely involved
-extranodal involvement

Non-Hodgkin linfoma (disseminação sanguínea maior que o 
anterior)

-more frequent involvment of multiple peripheral nodes
-non contiguous spread
-waldeyer ring and mesenteric nodes commonly involved (os 

gânglios do mesentério podem ser o ponto de partida)
-extranodal involvement common

Estadiamento (varia ao longo dos anos com a evolução dos 
conhecimentos em estatística)

-estádio 1: uma cadeia ganglionar comprometida
-estádio 2: duas cadeias ganglionares comprometidas
-estádio 3: uma cadeia cima e uma abaixo do diafragma
-estádio 4: compromisso sistémico (baço, fígado, …)

Nota: céls Hodgkin uninucleadas, binucleadas, multinucleadas.
Nota: nas neoplasias malignas, nunca se diz que o paciente está 
curado, mas sim controlado.

Sintomas: 
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-febre
-sudorese nocturna
-perda de peso

5 tipos histológicos (importante)
1 esclerose nodular – células lacunares, com citoplasma vazio, 

parece que tem ranhuras
2 celularidade mista – céls de Hodgkin (marcam pelo CD15, por 

CD20 ou CD30), mononucleadas, com nucléolos pequenos
3 predomínio linfocitário – aparecem as células pop-com 

(binucleadas com os núcleos em espelho) – céls de RS (Steinberg-
Reed???)

4 deplecção linfocitária – tem poucos linfócitos
5 para-granuloma

Na doença de Hodgkin, temos sempre plasmócitos e eosinóflios: 
utilizam-se os marcadores CD15 e CD30

As células de Hodgkin não têm uma linhagem muito definida
Linfoma ocupa o gânglio linfático – as células malignas são 

misturadas com a população normal
Carcinoma – há separação entre as células malignas e as 

células normais

O que pode sofrer metastização?
-gânglios linfáticos
-peritoneu
-pleuras
-ossos
-vísceras

Num linfoma não é visível um vaso linfático delimitado pelo 
endotélio e no lúmen com células neoplásicas

Um linfoma é sempre em toalha e não tem conjunto de células 
agrupadas – caso de metástases de um tumor da mama.

69



(11) SISTEMA LINFORETICULAR E HEMATOPOIÉTICO

Doenças linfoproliferativas
Doenças tropicais – linfoma Burkitt

Baço – hiperesplenismo / tumores
Timo – hiperplasia / tumores

BAÇO
Constituído por: 

Polpa branca: linf B
Polpa vermelha: sinusóides esplénicos (servem de filtro a 

todas as células que lá passam)

Agenesia (falta de baço congénito) – hipoplasia
Baço (s) acessório (s)
Rotura traumática (mais comum) /espontânea (em casos de 

hiperesplenismo)
Enfartes (relacionado com hipertensão total – esse sanguínea 

com retenção de sangue no baço)
Nódulos de Gandy Gamma???: com depósito de Ca e Fe nas 

membranas citoplasmáticas (confluência de Ca e Fe na célula com 
depósito fibrótico associado) – (forma de reparação de lesões de 
enfarte – quando há isquémia do baço)

Tumores
Angiomas (não há praticamente mais nada que não sejam 

vasos sanguíneos – no baço) / angiosarcomas (actualmente não são 
muito vulgares)

Envolvimento secundário/metastático:
Linfoma de Hodgkin e não Hodgkin
Doenças mieloproliferativas
Mieloma múltiplo

Nota: numa biópsia da medula óssea de um caso de leucemia 
mielóide crónica a multicelularidade é de quase 100%

Hiperesplenismo – retenção de céls sanguíneas no baço » 
esplenomegália

Esplenomegália
Retenção de elementos celulares sanguíneos
Hiperlasia da  MO – aplasia (medula óssea que já não sintetiza 

elementos sanguíneos.
Citopenia sanguínea
Tratamento: esplenectomia (as mais precoces são em doentes 

com anemia)

TIMO
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Situado no mediastino anterior, por cima dos grandes vasos
Com corpúsculos de Hassal
Um timo normal não tem folículos linfóides 

Hiperplasia tímica e hiperplasia folicular tímica são a mesma 
coisa!

Formação de folículos linfóides
Centros germinativos em actividade e marcado com CD20
Miastenia gravis: célula muscular que deixa de contrair – 

relaxamento

Hiperpalsia tímica associada a (doenças auto-imunes)
Doença de Graves-Basedow???
LES
Esclerodermia
Artrite reumatóide (idiopática)

Timoma (antes era raro, mas agora +e frequente)
Aparecem depois dos 40 anos
Mediastino anterior
Região cervical – tiróide – pulmão – pleura – mediastino superior 

(correspondem a regiões por onde o timo passou durante a sua 
migração embrionária)

40% sintomáticos
30-40% miastenia gravis
Tumores das células epiteliais do timo (o timo vem da 4ª/5ª 

bolsa epitelial)
Linf T – CD3+

Nota: o timoma pode-se manifestar com uma clínica muito 
diversificada ou então assintomática

Nota: o timoma tem comportamento de baixo grau de malignidade 
quando está dentro da cápsula, e alto grau de maliginade quando 
ultrapassa a cápsula, mas o aspecto citológico não é importante 
neste caso.

Timo
Origem epidérmica nos arcos branquiais
Timócitos corticais = CD1a, CD2, CD3, CD4, CD8
Timócitos medulares = CD4 e CD8

Timomas – TNM
Têm cor branca acastanhada, e padrão nodular

I – capsulaçao completa – T1,N0,M0
II – invasão do mediastino – T2, N0, M0
III – invasão pleura/pericárdio – T3, N0, M0

IIIa:sem invasão dos grandes vasos
IIIb: com invasão dos grandes vasos
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IVa – implantação – T4, N0, M0
IVb – metastização sanguínea – T4, N0/ N1, M1

Nota: no hospital só temos casos tipo I e II

Timomas – tumores epiteliais básicos – TET´s

Classificação OMS – Histogenética Muller-Hermelink
Tipo A – medular (o de melhor prognóstico) – céls parecem 

fibroblastos
Tipo B1 – predominantemente cortical – organóide – linfócitos
Tipo B2 – timoma a partir da zona cortical (o de pior prgnóstico), 

desenvolvem-se a partir de células epiteliais – céls grandes, 
poliédricas, de núcleos planos

Tipo B3 – carcinoma tímico bem diferenciado – carcinoma 
epidermóide sem queratinizaçao (células grandes, baixa de linfócitos)

Tipo C – carcinomas tímicos – são carcinomas epidermóides, 
neuroendócrinos e de células claras

Timomas
Síndromes paraneoplásicos

Hipogamaglobulinémia
Aplasia eritrocitária – anemia perniciosa
Doença de Graves
Síndrome de Cushing (excesso de cortizona)
Dermatimiosite – poliomiosite
Miastenia gravis

Miastenia gravis
Acompanha 65% dos casos de hiperplasia do timo
Acompanha 15% dos casos de timomas
Anticorpos – antireceptores da Ach nas sinapses
Tubo digestivo – músculo esquelético – músculos oculares
Megacólon transverso com perda de contractibilidade

Nota: o doente queixa-se porque perde força e tem dificulade em 
abrir olhos

Timo
Tem o mesmo peso aos 7 dias de vida e aos 70 anos de idade – 
tirando o tecido adiposo que o envolveu!

-Hipoplasia/aplasia: síndroma de Nezclof (hipoplasia, e não há 
malformação cardíaca) e síndroma de DiGeorge (hipoparatiroidismo e 
malformação cardíaca)

-Quistos tímicos

Caso clínico
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Lactente de 4 meses, com período neonatal sem incidentes e 
com peso à nascença de 4,200Kg;

Aleitamento artificial desde os 8 dias, apresentando vómitos e 
polipneia desde aí;

Aos 3 meses é medicada com eritromicina (tosse rebelde e 
corrimento nasal)

Apesar de medicada, a situação agrava com polipneia, tiragem, 
cianose, acabando por falecer, com sinais de insuficiência respiratória 
aguda. 

A irmã faleceu aos 4 meses por doença respiratória aguda

Conclusão da autópsia:
Aderências pleurais bilaterais sem derrame
Pulmões: múltiplos nódulos branco-amarelados, com centros 

amolecidos, confluentes, …
Timo muito pequeno
Sem placas de Peyer
Raros gânglios pequenos
Rim direito com pequenos focos amarelados
Coração de tamanho normal, com granulações amareladas no 

miocárdio (VE)

Conclusões do exame histológico da autópsia
Broncopneumonia necrotizante bilateral por fungos
Microabcessos com aspergillus no miocárdio, rins e gânglios do 

hilo pulmonar

Diagnóstico: aspergilose invasiva generalizada (com inicio em 
broncopneumonia fúngica), deficiência imunitária congénita

Aspergilose
Forma não invasiva

Aspergilose broncopulmonar alérgica
Adultos asmáticos
Pneumonia focal, com numerosos eosinófilos
Lesões brônquicas – edema, e eosinófilos
Ausência de lesões vasculares pulmonares
Presença de acs no soro

Forma invasiva
Crianças ou adultos com deficiência imunitária congénita ou 

adquirida
Broncopneumonia fúngica necrotizante
Lesões vasculares pulmonares
…

Linfoma de Burkitt
Africano
Esporádico (não endémico)
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Doentes com SIDA

SIDA e linfomas
CD4<50mm3
Localização – sistémicos, SNC e serosas
Linf B
Vírus Epstein-Barr: mitogénio B

Linfoma Burkitt
Proliferação de linf B com citoplasma basofílico
Índice mitótico elevado
Células apoptóticas
Face leucémica: linf B com vacúolos citoplasmáticos na medula óssea
Muitos macrófagos – céu estrelado (permite distinguir dos outros 
linfomas)

CD20+; CD19+; CD10+ (linf que estão na transição do manto para o 
centro germinativo)

T(8;18): c-myc-IgH

Africano:
Clínica

Crianças
Massa tumoral mandibular
Órgãos abdominais: rins – ovários – supra-renais
Casos esporádicos: intestino – peritoneu
Tratamento: quimioterapia pode ser curativa
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(12) APARELHO CARDIOVASCULAR

ATEROSCLEROSE E ANGINA
Angina instável
 Em crescendo – pré-enfarte;
 Dor pré-cordial progressiva;
 Pode ocorrer em repouso;
 Disrupção da placa de aterosclerose1 pode resultar em:

 Trombose;
 Embolização;
 Vasospasmo.

Angina de Prinzmetal
 Em repouso;
 Espasmo das artéria coronárias (é devida apenas ao espasmo, sem lesão de 

aterosclerose associada).

Angina de peito
 Dor pré-cordial com 15 segundos a 15 minutos de duração;
 Lesões de aterosclerose das artérias coronárias;
 Isquémia transitória desencadeada por:

 Exercício físico;
 Excitação emocional.

Lesão de aterosclerose
 Características de gravidade:

 Configuração excêntrica;
 Núcleo necrótico e com lípidos e macrófagos;
 Parede fibrosa fina  ruptura fácil.

 Faixas de Zaher (?).

1 Mancha lipídica (na média e íntima)  placa de fibrose  calcificação  ateroma 
 ulceração, trombose, aneurisma.
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Isquémia de miocárdio
 Início dos sintomas  modificação progressiva das placas de aterosclerose: 

estrutura e função (ver imagem);
 Síndromes coronários crónicos:

 Angina de peito estável e de Prinzmetal;
 Isquémia crónica;
 Enfarte sub-endocárdico (há hipertrofia ventricular esquerda 

compensatória).
 Síndromes coronários agudos:

 Angina instável;
 Enfarte do miocárdio;
 Morte súbita;


 Trombose
 Agravado por:

 Hipertrofia do miocárdio;
 Menor perfusão sanguínea – hipertensão arterial;
 Hipoxémia – anemia;
 Maior frequência cardíaca.

Aterosclerose das artérias coronárias
 Enfarte do miocárdio:

 Transmural, no território arterial subendocárdico.
 Isquémia do miocárdio:

 Desequilíbrio entre a perfusão sanguínea;
 Acumulação de metabolitos.

ENFARTE

O enfarte pode ser…
 … vermelho (hemorrágico):

 Por torção do pedículo;
 Órgãos muito vascularizados;
 Órgãos com circulação dupla;
 A oclusão venosa é semelhante ao enfartamento.
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 …branco (anémico):
 Oclusão arterial em órgãos sólidos como o coração, o baço e o rim.

 …incompleto;
 …séptico.

A oclusão arterial que provoca enfarte pode ter as seguintes causas:
 Vasospasmo;
 Complicação da aterosclerose;
 Trombose ou êmbolo;
 Torção do pedículo vascular.

O enfarte ocorre sobretudo por complicação da aterosclerose no cérebro, intestino e 
miocárdio e por embolismo no pulmão, rim e baço.
Lesões de reperfusão

Morte da célula adaptada por…

 …radicais livres de oxigénio;

 …permeabilidade mitocondrial;

 …lesão endotelial provocada por PMN.

Isquémia
 Perda de energia  exaustão do glicogénio;
 Acumulação de metabolitos;
 Morte celular…

Enfarte do miocárdio
 Disrupção súbita de um placa  hemorragia – ulceração – ruptura – fissura;
 Trombose em minutos;
 Mais activação do sistema de coagulação;
 Vasospasmo por factores plaquetários e serotonina;
 Morte celular se isquémia com duração superior a 30 minutos;
 O azul de tetrazol liga à desidrogenase láctica e limita a zona de enfarte;
 Num doente com AVC deve fazer-se sempre um ECG.

Enfarte do miocárdio – evolução temporal
Macroscopia Microscopia

Lesão reversível
 Zero a 30 minutos
Lesão irreversível
 menos de 6 horas
 6 a 24 horas

 1 a 3 dias
 3 a 7 dias

 1 a 2 semanas

 25 dias a 2 meses

 Zona amolecida e 
hemorrágica
 Centro de enfarte amarelo
 Enfarte amarelo com orla 
vermelha
 Lesão acinzentada e mole

 Lesão esbranquiçada

 Perda de glicogénio
 Necrose de coagulação

 PMN
 Necrose celular e macrófagos

 Tecido de granulação e 
fibroblastos
 Cicatriz colagénica

Enfarte do miocárdio – enzimologia
 CK  creatinina cinase;
 CK-MM  coração e músculo esquelético;
 CK-BB  cérebro;
 CK-MB  coração.

6h--------------------------18h----------------------------------------------------------------N 72h
 Troponinas – reguladoras da contracção muscular pelo Ca2+
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6h-----------------------------------------------------------------------------------------------7 a 10 dias
 LDH
 Transaminases – GP e GOA

Enfarte do miocárdio – consequências
 Morte por disfunção contráctil;
 Arritmias – fibrilhação ventricular;
 Ruptura do miocárdio – septo – parede ventricular e hemopericárdio – 

músculos papilares – 3º ao 7º dias;
 Pericardite fibrinosa ou fibrinohemorrágica – 3º dia;
 Enfarte do ventrículo direito (posterior);
 Enfarte progressivo – trombose endocárdica ou mural – embolismo;
 Aneurisma ventricular;
 Disfunção do músculo papilar;
 Insuficiência cardíaca;
 Pericardite constritiva – síndrome de Dessler – Síndrome do ombro-mão.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
 Cardiomegália e hipertrofia do ventrículo esquerdo superior a 2 cm;
 Dilatação ventricular (direita);
 Microenfartes subendocárdicos;
 Estase pulmonar;
 Hepatomegália por congestão centrolobular – necrose e fibrose  fígado 

cardíaco;
 Alterações da função hepática;
 Edema periférico;
 Menor perfusão renal  activação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona  aterosclerose.

TROMBOSE
As alterações na hemostase provocam trombose. Estas alterações podem 
ser…
 …na parede vascular;
 …nas plaquetas;
 …sistemas de coagulação.

Hemostase normal
 Vasoconstrição:

 Neurogénica;
 Endotelina.

 Matriz endotelial – trombogénica: coágulo plaquetar;
 Trombo definitivo:

 Trombina;
 Fibrinogénio – fibrina  rede que retém glóbulos vermelhos e 

plaquetas na coagulação  rede reticulada eosinófila.

Formação de trombos
 Tríade de Virchow

 Lesão endotelial;
 Estase sanguínea;
 Hipercoagulabilidade.

Trombose arterial – condições trombóticas
 Placas de aterosclerose ulceradas (depois de lesões completas):

 Aneurismas;
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 Endocardite  enfarte do miocárdio  trombose endocárdica;
 Lesão das valvas cardíacas (ex: endocardites).

 Síndrome de hiperviscosidade sanguínea;
 Síndrome de antifosfolípido2 / anticardiolipina.

Trombo
 É laminado – faixas de Zahn  faz diagnóstico diferencial com coágulo 

sanguíneo;
 Aderente ao local da parede onde se forma;
 Extremidade  libertando-se, dá origem a um êmbolo.

Trombose venosa, flebotrombose ou trombose de estase
 Trombos vermelhos – ricos em glóbulos vermelhos;
 Veias dos membros inferiores;
 Plexos venosos:

 Peri-prostáticos;
 Peri-uterinos;
 Peri-vesicais.

 Veia porta  êmbolo vai para a artéria pulmonar e também pode provocar 
tromboembolia pulmonar.

Coágulo post-mortem
 Não está aderente à parede dos vasos, pode ser puxado;
 Dependente da estase;
 Vermelho-escuro devido aos glóbulos vermelhos;
 Amarelo devido às proteínas plasmáticas.

Evolução do trombo
 Propagação    obstrucção do vaso;
 Embolização    isquémia/enfarte à distância;
 Dissolução    fibrinólise;
 Organização e recanalização    por inflamação e fibrose;
 CID    coagulação intravascular disseminada.

Nota: Um trombo de uma lesão aterosclerótica vai para os membros inferiores. Um 
trombo no miocárdio vai para as veias centrais.

EMBOLISMO
O corpo do êmbolo pode ser:
 Sólido    trombo/tromboembolismo;
 Líquido    fundamentalmente amniótico;
 Gasoso  .

Exemplos de êmbolos:
 Gasoso    azoto;
 Gotículas de gordura  ;
 Êmbolos de colesterol    a partir das placas de aterosclerose;
 Fragmentos de tumor   (ex: tumor de células renais);
 Medula óssea  ;
 Líquido amniótico   (quando há viliosidades aminióticas excessivamente 

inseridas);
 Corpos estranhos  .

Tromboembolismo pulmonar
 Na artéria pulmonar (se for um êmbolo de maiores dimensões);

2 Muitas vezes só é descoberto quando a mulher faz abortos de repetição.
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 Microembolismo:
 Estase venosa nos membros inferiores (mais comum nas mulheres);
 Nos plexos peri-vesicais, peri-prostáticos ou peri-uterinos.

 Êmbolo paradoxal  circulação arterial por CIA ou CIV;
 Na artéria pulmonar ocorre enfarte pulmonar – mais grave quando também 

há insuficiência cardíaca;
 Enfarte vermelho – hemorrágico;
 Enfarte séptico – infecção secundária.

Tromboembolismo sistémico
 Circulação arterial.

ANEURISMAS
Aneurisma  dilatação anormal e localizada num vaso sanguíneo (pode ser em 
artérias, veias, varizes…).
 Aorta é coração (?);
 Exemplo: aneurisma ventricular;
 Numa definição mais alargada podemos dizer que um aneurisma ocorre em 

qualquer segmento do aparelho cardiovascular.

Etiologia
1. Aterosclerose   (grande primeira causa);
2. Degenerescência quística da média   – dissecção  síndrome de Marfan;
3. Congénitos  :

 Nas artérias cerebrais, da base;
 Diminuição do número de células musculares lisas na parede das 

artérias  formação de um divertículo (o endotélio infiltra-se no 
vaso).

4. Infecções   – aneurismas mitóticos  os microorganismos destroem as 
paredes dos vasos;

5. Fístulas artério-venosas    ocorre nas extermidades, principalmente junto à 
articulação tíbio-társica;

6. Doenças imunológicas  .

Aneurismas de aterosclerose
 Na aorta abdominal – abaixo das 

artérias renais;
 Na aorta ascendente;
 Nas artérias ilíacas.

Patologia inflamatória crónica  pico de imunoglobulinas  varizes
 Estase venosa nos membros 

inferiores;
 Trombose das veias superficiais;
 Raramente há um embolismo grave;
 As mulheres desenvolvem 

tromboflebites.

TUMORES VASCULARES
Hemangioma  na gíria chama-se “rubir”;
Tumor glóssico ???p.94
 Benigno;
 Uma variedade do hemangioma.

Linfangioma  benigno;
Sarcoma de Kaposi;
Hemangioendotelioma epitelióide;
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Hemangiopericitoma  forma-se a partir de pericitos (célula muscular lisa 
específica da parede dos vasos);
Angiosarcoma;
Peromas  a nível das células periendoteliais.

ENDARTERECTOMIA DA ARTÉRIA CARÓTIDA E ESTENOSE DAS 
ARTÉRIAS CARONÁRIAS

Endarterectomia  Procedimento cirúrgico que implica a remoção de placa 
ateromatosa de artéria e eventual trombo superposto.

Trombose da artéria carótida
 Aterosclerose  

1. Ruptura da placa de aterosclerose com necrose e embolização  
sintomático;

2. Nódulo calcificado  ulceração e trombose – menor frequência.
 Presença de hemorragia e calcificação;
 Recidiva devido a hiperplasia fibrointimal.

Acidente vascular cerebral (AVC)
 Aparece como consequência do êmbolo;
 Enfarte cerebral isquémico ou hipóxico;
 Condições hemorrágicas;
 Causa mais frequente enfarte cerebral aterotrombótico com embolização;
 Quadros clínicos relevantes:

 Acidente isquémico transitório (AIT)3;
 Enfarte cerebral;
 Isquémia transitória da artéria retiniana – cegueira momentânea 

transitória ou amaurose (cegueira) fugaz.
 Diagnóstico por técnicas de imagem:

 (1) Ecografia com Doppler;
 (2) Angiografia;
 (3) TAC;
 (4) RM;
 (5) Tumografia de fotões.

Endarterectomia – eficácia
Risco de AVC em 5 anos
 Menor risco de AVC se:

 Estenose de 70 a 90% do lúmen (é entre os 60 e os 90% que se deve 
actuar);

 AIT/AVC não incapacitante.
 Benefício reduzido se estenose de 50 a 70%;
 Sem benefício se estenose inferior a 50%;
 Doentes assintomáticos e estenose maior ou igual a 60%.

Aterosclerose – localização
 Grandes artérias;
 Bifurcações e ramificações – bifurcação do seio carotídeo – formação de uma 

placa na íntima.

Mecanismo
 Pressão parietal por turbilhão sanguíneo;
 Tensão parietal.

3 Senhora que tinha êmbolo no cérebro, caiu, o êmbolo desfez-se e ela ficou boa.
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PEÇA DE ENDARTERECTOMIA
Estudo macroscópico
 Placa de aterosclerose ou fragmentos:

 Fixação;
 Radiografia  extensão das calcificações e avaliação da redução do 

lúmen.
 Segmento tubuliforme:

 Avaliação da percentagem de estenose;
 Descalcificação com EDTA (etilenodiarinotetracetato) 24 a 72 

horas;
 Secções  3,5-4 mm;
 Localização das lesões;
 Inclusão total.

Relatório histológico
 Localização do trombo se presente: artéria carótida comum.
 Morfologia da placa:

 Ruptura;
 Ulceração;
 Placa com erosão;
 Hemorragia/fibrina – cora de vermelho;
 Calcificação nodular.

 Histologia da placa:
 Células macrofágicas xantomatosas  células macrofágicas com o 

citoplasma cheio de líquido;
 Fendas de colesterol;
 Colagenização;
 Focos de necrose;
 Calcificação;
 Hiperplasia miointimal (células da íntima na camada muscular lisa).

LESÕES DE ATEROSCLEROSE – ARTÉRIAS CAROTÍDEAS
Lesões iniciais
 Espessamento mínimo adaptativo da íntima;
 Xantoma da íntima  em cultura, desencadeia a formação das placas 

complexas;

Placas complexas
 Espessamento patológico da íntima;
 Fibroateroma;
 Placa ulcerada;
 Fibroateroma com mebrana fina;
 Ruptura da placa (com formação de trombo);
 Nódulo calcificado;
 Placa fibrocálcica.

SINTOMATOLOGIA
Trombose da artéria coronária
 Ruptura da placa – 65%:

 Trombo oclusivo  enfarte em 70% dos casos;
 Trombo não oclusivo.

 Ulceração da placa – 30%;
 Nódulo calcificado – 5%.

A artéria cerebral média também pode ser alvo de aterosclerose e dá 
consequências semelhantes ao que acontece no coração (enfarte do miocárdio).
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Trombose da artéria carotídea
 Ruptura de placa – trombo raramente oclusivo;
 Embolização à distância:

 Hemorragia;
 Enfarte de liquefacção;
 AIT – sintomas virusais.

Recidiva de estenose carotídea
 4 a 10 % após endarterectomia;
 50% dos casos mantém síndromes neurológicos;
 Lesões de aterosclerose com trombo de fibrina dentro da placa – intervalo de 

57 meses;
 Hiperplasia miointimal – intervalo de 21 meses.

Trombose coronária
 Provoca enfarte agudo do miocárdio em 98% dos casos;
 Morte súbita nos adultos – 50% dos casos.

 Devido a:
 Ruptura de placa de aterosclerose;
 Úlcera em placa de aterosclerose;
 Úlcera em placa rica em células musculares lisas (para além 

de trombose ainda há espasmo sobreposto por proliferação de 
miofibroblastos).

Enfarte do miocárdio
 Até às 12 horas não há tradução macroscópica;
 Presença de um trombo  causa de morte.

Morte súbita no adulto – causas
 Estreitamento luminal excêntrico maior ou igual a 75% se houver trombose;
 Arritmia terminal:

 Foco isquémico;
 Espasmo coronário;
 Foco ventricular ectópico em área de fibrose;
 Hipertropia cardíaca  isquémia;
 Trombose aguda  isquémia.

ENFARTE DO MIOCÁRDIO – AUTÓPSIAS
Objectivos:
 Localizar a zona de enfarte;
 Caracterizar e datar a lesão;
 Correlacionar com a artéria coronária correspondente;
 Geralmente existe um trombo;
 Estabelecer correlação anátomo-clínica.

 Pentacrómio de Movat.
Nota: o coração é cortado às fatias da ponta até à base, na autópsia; Antes disso, 
abre-se primeiro o coração, depois as coronárias e só depois se faz a dissecção.

ATEROSCLEROSE CORONÁRIA
Tratamento  trombólise com o sem angioplastia; stent (tem como objectivo 
manter o lúmen do vaso).
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Angina instável - lesões
 Hemorragia em placa de ateroma;
 Trombose aguda e/ou em organização;
 Placa rica em lípidos.

Trombose coronária – mecanismos
 60% – ruptura de placas: hemorragia e calcificação – ainda se vê a capa 

fibrosa;
 Forense/adultos – ulceração de placas: núcleo de gordura com trombo 

superficial;
 Idosos – disrupção de um nódulo calcificado.

Correlação clínica: ruptura de placa aguda ou cicatricial   hipercolestrolémia.

Enfarte do miocárdio – técnica de autópsia
 Corte do miocárdio;
 Secções de 5mm;
 Descalcificação – EDTA.

CASOS DE AUTÓPSIA
Pericardite – fibroses acentuadas.
O enfarte antigo evolui para uma fibrose acentuada.

Conclusão da autópsia
Enfarte maciço e transmural do ventrículo esquerdo. Trombose endocárdica.

Homem de 56 anos;
Aterosclerose coronária grave;
…
Morte no pós operatório.

Fígado com estase crónica   “fígado em noz moscada”
Estase hepática devida a insuficiência cardíaca  sangue entre os hepatócitos.

Enfarte do miocárdio
Tempo Macroscopia Microscopia
15 segundos --- ---
30-60 segundos --- Edema
2 horas --- Coagulação 

citoplasmática
3 horas --- Mais degeneração 

adiposa
4-6 horas Pálido Necrose inicial
9 horas Firme e amarelado Necrose constituida
2-3 semanas Vermelho Tecido de granulação
5 segundos -2 meses Esbranquiçado Tecido conjuntivo

Exame objectivo
 Palidez cutânea-mucosa. Extremidades frias e suores;
 Tensão arterial de 80/60mmHg.

Evolução clínica
 Ansiedade e agitação;
 Dores difusas e incapacitantes;
 …

Conclusão da autópsia
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Exame clínico
 Forte dor pré-cordial;
 Recorre ao hospital Regional.

STENTS INTRAVASCULARES
Stents intravasculares
 Revascularização endoluminal;
 Tratamento de aterosclerose coronária;
 Patologia:

 Conhecer os vários tipo;
 Indicações respectivas;
 Complicações de cada tipo;
 Processamento em caso de remoção.

Métodos de revascularização
 Bypass cirúrgico;
 Angioplastia transluminal coronária com balão insuflável;
 Arterectomia;
 Tratamento com laser;
 Stents.

Stents – Vantagens:
 A re-estenose demora mais tempo a formar-se;
 Coloração por cateter.

Angioplastia com balão insuflável
 Patologia igual à que é indicação dos stents;
 Não há remoção das placas;
 Ruptura de placa de aterosclerose em zonas de fragilidade;
 O aumento do lúmen deve-se ao estiramento das túnicas média e 

adventícia;
 Perigo de dissecção da túnica média a jusante e/ou a montante;
 Dissecção externa  estreitamento excessivo do lúmen  stent: oclusão do 

lúmen;
 Re-estenose.

Re-estenose
 Em 40% dos casos há crescimento neo-intimal:

 Inflamação aguda e tecido de granulação nos processos de dissecção;
 Em duas semanas há tecido muscular e proteoglicanos (sulfato de 

condroitina e ácido hialurónico).
 Em 60% dos casos há remodelação arterial sugestiva de re-estenose:

 Cicatrização – fibrose – da adventícia e depois do estiramento.

Stents
 Malha de metal…

 …aço inoxidável  trombogénico;
 …liga de níquel e titânio  mantém a forma;
 …aço inoxidável com capa de ouro  resposta inflamatória local.

 Tamanho variável e adaptável ao lúmen arterial avaliado em zona sem 
lesão;

 Não deve aplicar pressão  trombose;
 Não deve ter diâmetro superior ao da artéria  crescimento neo-intimal.

Stent coronário – patologia
 Estiramento da túnica média por compressão da placa fibrosa;
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 Inflamação aguda e crónica e crescimento neo-intimal se em contacto, por 
perfuração, com o núcleo lipídico da placa de aterosclerose;

 Trombo de fibrose e plaquetas  revestimento endoluminal em 3 dias;
 Focos de fibrina e macrófagos multinucleados  um mês depois;
 Neoíntima > angioplastia com balão  endotelização em 3 a 4 semanas;
 Re-estenose < angioplastia com balão  perigo com stent de grande 

diâmetro;
 Ruptura da túnica média e dissecção;
 Trombose < 1% – com terapêutica – stent revestido com heparina.

Stent coronário – indicações
 Primeira abordagem para o tratamento da redução aterosclerótica do lúmen 

arterial;
 Depois da angioplastia com balão insuflável (que não resultou);
 Depois de bypass arteriovenoso – maior CPK local.

Nota: “Os stents não interessa!” diz a professora.

Peça cirúrgica com stent – processamento (não interessa)
 Inclusão em metacrilado – inteira;
 Cortes de 3 a 4 mm com faca rotativa de diamante;
 Cortes finos no micrótomo;
 Coloração: HE e movat.

DOENÇA CORONÁRIA NO DOENTE TRANSPLANTADO CARDÍACO
 É uma limitação major à sobrevida…!

Complicações iniciais
 Rejeição aguda;
 Infecções oportunistas.

Complicações tardias
 Doença coronária.

Sinónimos
 Rejeição crónica;
 Arterioplastia do transplante;
 Arteriosclerose acelerada;
 Vasculopatia do transplante cardíaco.

Diagnóstico  ecografia intravascular.

Anatomia patológica
 Processo proliferativo concêntrico difuso  proliferação de células 

musculares lisas e migração da túnica média; matriz extra-celular; lípidos 
extra e intra-celulares;

 Íntima e lâmina elástica com lesão;
 Isquémia crónica do miocárdio.

Biópsia endomiocárdica
 95% de especificidade e 21% de sensibilidade;
 Vacuolização dos miócitos subendocárdicos;
 Microenfartes subendocárdicos.

Tratamento
 Difícil!
 Bypass arterial;
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 Angioplastia com balão;
 Arterectomia.

Diagnóstico diferencial
 Recidiva de doença primária:

 Amiloidose;
 Sarcoidose
 Miocardite das células gigantes;
 Infecção (CMV, doença das chagas).

 Doença linfoproliferativa pós-transplante: EBV.

Factores de risco
 Imunológicos  :

 Rejeição celular;
 Rejeição humoral: CD4 e CD8;
 Discordância HLA.

 Não imunológicos  :
 Lesão isquémica;
 Infecção;
 Hiperlipidémia;
 Obesidade;
 Imunosupressão;
 Drogas;
 Idade do dador;
 Falta de estrogénios.

Anatomia patológica
 Hiperplasia da íntima;
 Proliferação e migração de células musculares lisas.

Doença coronária do transplante versus aterosclerose
Características DCT Aterosclerose
Início Rápido: meses ou menos 

anos
Lento: anos

Distribuição Difusa Focal
Lesões Concêntricas Excêntricas
Calcificação Rara Comum
Infiltrado celular Comum Variável
Lâmina elástica interna Preservada Destruída
Ramos secundários e 
vasos intramurais

Afectados Sem lesão

Caso clínico 1
 Homem de 57 anos;
 Informações clínicas:

 Entrada no serviço de urgência com diarreia intensa e dores 
abdominais difusas.

 Antecedentes familiares: sem interesse;
 Antecedentes patológicos: operado ao estômago há anos por úlcera 

gástrica;
 Exame físico: indivíduo emagrecido e pálido, com auscultação cárdio-

pulmonar aparentemente normal;
 Exames laboratoriais: glicemia, urémia e velocidade de sedimentação 

normais;
 Electrocardiograma mostra padrão isquémico ântero-lateral do 

miocárdio.
 Autópsia – conclusões:
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 Enfarte do intestino com perfurações múltiplas do íleo;
 Peritonite purulenta com abcesso subfrénico;
 Lesões de aterosclerose grave da aorta com trombose parietal de 

porção tóraco-abdominal e trombose obliterante da artéria 
mesentérica superior;

 Rins finamente granulosos com depressões cicatriciais (rins atero-
aterioscleróticos);

 Cardiomiopatia com hipertrofia ventricular esquerda;
 Status pós-gastrectomia em gastro-jejunotomia;
 Litíase biliar;
 Estase hepática focal.

Caso clínico 2
 Homem de 50 anos;
 Informações clínicas:

 Isquémia crónica dos membros inferiores com claudicação 
intermitente;

 Retirou-se-lhe a aorta abdominal (quase sem lúmen) e as artérias 
ilíacas;

 Substituiu-se o terço terminal da aorta e ilíacas;
 Amputou-se-lhe o membro inferior (tinha gangrena seca).

[PASSEI À FRENTE UMAS COISAS PORQUE ESTAVA INCOMPLETO E NÃO SE PERCEBIA 
E PASSEI A PROX TEMA]

FEBRE REUMÁTICA
Febre reumática  doença imunológica sistémica pós-infecção das vias aéreas 
superiores pelo Streptococcus beta-haemolyticus do Grupo A (de Lancefield) dos 3 
aos 20 anos de idade.
 Reacção de hipersensibilidade;
 Reacção cruzada anticorpo-antigénio – proteína M bacteriana
 Antigénios – glicoproteínas:

 Coração;
 Articulações;
 Músculos;
 Tecido celular subcutâneo;
 Sistema Nervoso Central.

Manifestações clínicas major
 Poliartrite migratória das grandes articulações;
 Cardite;
 Nódulos subcutâneos de Osler (principalmente na face palmar da mão);
 Eritema marginadoda pele (face anterior da pele);
 Corea de Sydenham.

Manifestações clínicas minor
 Febre;
 Artalgia;
 Elevação serológica dos marcadores de inflamação: linfocitose, neutrofilia, 

proteína C reactiva.
Nota: para fazer o diagnóstico da febre reumática precisamos de estar na presença 
de duas manifestações major ou de uma major e duas minor.

Cardite aguda – pancardite (existe na fase aguda)
 Endocardite;
 Valvulite – microvegetações;
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 Válvula mitral e sigmoideias aórticas.
 Miocardite  mancha de MacCallum na aurícula esquerda;
 Pericardite fibrinosa.

Histologia
 Corte histológico feito na fase aguda  lesão inflamatória – corpos de 

Aschoff  forma tridimensional de um granuloma com muitos linfócitos T;
 Linfócitos T – células macrofágicas de Anitcthkow (?)  não há fusão dos 

macrófagos, eles são muito grandes e hipercromáticos.

Doença cardíaca reumática crónica
 Alterações vasculares  mitral e sigmoideias aórticas: espessamento 

fibrótico e calcificação das válvulas;
 Fusão das comissuras;
 Encurtamento e fusão das cordas tendinosas;
 Estenose  insuficiência valvular.

Dilatação da aurícula esquerda  trombose no apêndice auricular.

Pulmão de estase crónica.

Insuficiência do ventrículo esquerdo e dilatação da aurícula direita (cor bovis).

ENDOCARDITE INFECCIOSA
Agentes etiológicos
 Bactérias – virulência determinante da gravidade;
 Fungos;
 Rickettesias – febre Q;
 Chlamydias.

Principalmente das valvas cardíacas – vegetações.

Factores de risco
 Lesões valvulares da febre reumática;
 Aneurismas;
 Próteses cardíacas.

ENDOCARDITE INFECCIOSA BACTERIANA
Aguda  sobretudo pelo Sthaphylococcus aureus
 Lesões destrutivas em valvas normais;
 Evolução grau rápido;
 Êmbolos sépticos;
 Enfartes sépticos e por isquémia.

Nota: estes doentes podem desenvolver meningite que representa a principal 
cauda de morte.

Subaguda  por todos os streptococcus
 Em valvas lesadas;
 Evolução lenta;
 Êmbolos de fibrina;
 Enfartes por isquémia;
 Cérebro, baço, rim, fígado.

Nota: Um fígado de estase é um fígado em noz moscada.

ENDOCARDITE NÃO INFECCIOSA
Etiologia:
 Medicamentos anorexantes:
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 Fenfluramina;
 Dexfenfluramina;
 Phentermina.

Diagnóstico diferencial
1. Patologia medicamentosa: ergotamina, metivergida.
2. Doenças:

 Doença valvular reumática crónica  prolapso valvar (presente ao 
nascimento e sintomática na idade adulta – mulheres);

 Endocardite infecciosa  doença cardíaca do carcinóide (?).

Anatomia patológica
 Valvas da mitral  prolapso;
 Alteração mixomatosa  formação de glicosaminoglicanos;
 Alongamento das cordas tendinosas.

DOENÇA CARDÍACA CARCINÓIDE
 Válvula tricúspide e válvulas sigmóideias pulmonares;
 Face auricular das valvas com placas de EAE;
 Inflamação e neovascularização.

VASCULITES
Infecção directa (de vasos)
 Bacteriana – Neisseria;
 Rickettesias;
 Fungos – aspergillus, outro(?);
 Vírus – Herpes Zoster.

Imunológicas:
 Por imunocomplexos:  

 Infecções virusais: hepatites B e C;
 Púrpura de Henoch-Schonlein;
 LES e artrite reumatóide;
 Drogas;
 Crioglobulinémia;
 Doença do sono (= choque anafilático).

 Mediada por ANCA:  
 Granulomatose de Wegener;
 Poliangeite microscópica  poliarterite microscópica (doença 

sistémica);
 Síndroma de Churg-Strauss  associado a eosinofilia periférica e 

compromisso pulmonar.
 Anticorpos directos:  

 Síndrome de Goddpastur (?);
 Doença de Kawasaki  anticorpos anti-endotélio.

 Imunidade celular   – rejeição nos transplantes;
 DII   (doença intestinal inflamatória);
 Vasculites paraneoplásicas  ;
 De causa desconhecida  :

 Artrites de células gigantes;
 Artrites de Takayasu;
 Poliarterite nodosa – clássica.

Vasculite – localização
 Vasos grandes:  

 Arterite de células gigantes;
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 Arterite de Takayani.
 Vasos de tamanho médio:  

 Poliarterite nodosa;
 Doença de Kawasaki – síndrome ganglionar e cutânea-mucosa;
 Doença de Burger  troboangite obliterante.

 Vasos pequenos:  
 Granulomatose de Wegener;
 Síndrome de Churg-Strauss;
 Poliangeite microscópica;
 Púrpura de Henoch-Schonlein;
 Vasculite essencial crioglobulinémica;
 Angeite cutânea leucocitoclástica/LES.

ARTRITE DE CÉLULAS GIGANTES
 = Doença de Hortori;
 Biópsia da artéria temporal, por ser superficial;
 Doença inflamatória idiopática;
 Artérias musculares e elásticas;
 Principalmente artérias cranianas;
 Feminino > Masculino;
 > Velhos;
 Com polimialgia reumática;
 Alterações da visão – trombose > VS – 5% = VS.

Histopatologia
 Lesão da lâmina elástica interna;
 Infiltração macrofágica – células G em 50% dos casos – anti KP1 – CD68;
 Linfócitos e necrose – na aorta;
 Possibilidade de comprometimento de toda a parte arterial;
 Diagnóstico diferencial impossível com granolomatose de Wegner.

Alterações histológicas menos frequentes
 Inflamação dos vasos – vasorum;
 Calcificação da lâmina elástica;
 Espessamento da íntima;
 Necrose e infiltrado fibrinóide com células macrofágicas  pensar noutra 

vasculite.

Artrite de células gigantes “curada”
 1980 – McDonnell et al;
 Espessamento difuso da íntima;
 Fibrose da túnica média;
 Perda da túnica elástica interna;
 Cicatrização da adventícia;
 Neovascularização;
 História clínica compatível e VS aumentada.

ARTERITE TEMPORAL
Erros de diagnóstico
 Clínico  biopsia após corticoterapia;
 AP: erro de colheita – inclusão total – Movat – erro de interpretação – 

artefactos: dissecção traumática.

Diagnóstico diferencial
 Arteriosclerose;
 Calcificação da túnica média;
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 Aterosclerose;
 Calcirose.

(13) SISTEMA RESPIRATÓRIO

VIAS AÉREAS SUPERIORES

1. Pólipos Nasais

. rinite crónica

. hiperplasia da mucosa

. intenso infiltrado inflamatório polimorfo: agudo e crónico

. obstrução da drenagem dos seios nasais

. tratamento: curetagem/ excisão cirúrgica

2. Amigdalite – nasofaringe

. virusal: rinovírus, ecovírus, adenovírus, vírus respiratório sincicial, influenza vírus.

. bacteriano: sobre-infecção com Streptococcus/ Stafilococcus.

. hiperplasia folicular inespecífica

. complicações: febre reumática/ glomerulonefrite aguda pós-infecciosa.

3. Nódulos da Laringe

. papilomas invertidos (cavidades e seios nasais)

. papilomas reactivos – cordas vocais – fumadores

. papilomas epidermóides – virusal – HPV1b e HPV1 – crianças (infectadas durante o 
período expulsivo) – múltiplo

4. Carcinoma Epidermóide da Laringe

Segue uma sequência: hiperplasia atípica  displasia  carcinoma in situ  

carcinoma invasivo

. fumadores

. cordas vocais – rouquidão

. dor
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. disfagia – dificuldade de deglutição

. hemoptises

. infecção local – disseminação séptica

. metastização e caquexia

Nota: podem crescer de forma assintomática, como os carcinomas epidermóides do 
esófago.

5. Carcinoma da Laringe

Localizações mais frequentes:

. cordas vocais

. epiglote

. seios piriformes

VIAS AÉREAS INFERIORES

1. Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica – DPOC

. Sintoma major: dispneia (cansaço, falta de ar)

. tabaco

. poluição ambiental

. poluição laboral

. ocupação dos tempos livres

↓

Muito importante na história clínica:

- há fábricas junto da habitação?

- trabalha com tintas, diluentes?

- trabalha com pós?

- lida com animais?

DPOC compreende:

- enfisema

- bronquite crónica

- asma
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- bronquiectasias

2. Enfisema

. dilatação dos sacos alveolares e alvéolos com destruição septal

. Patogenia

- Proteases (elastase/ tripsina) fazem a digestão da rede elástica

- Défice de α-1-antitripsina

- Tabaco – PMN’s – elastases e outras proteases

. Pode ser:

- centroacinar: no centro do lóbulo/ ácino;

- paracinar: até à periferia  todo o lóbulo/ ácino;

- paraseptal: na periferia do lóbulo/ ácino.

Nota: 

. Se não ocorrer destruição septal, é porque há só dilatação dos sacos alveolares.  

. Para esclarecer se há ou não destruição septal, faz-se um exame com Fe – 
destruição septal implica destruição dos vasos sanguíneos  os macrófagos 
fagocitam os GV’s e é possível observar ferro no interior dos macrófagos ao 
microscópio.

2.1. Enfisema centracinar ou centrolobular

Engloba:

. bronquíolos respiratórios

. sacos alveolares

. descamação macrofágica

Afecta:

. fumadores

. pessoas com bronquite crónica

2.2 Enfisema paracinar ou paralobular

. dilatação generalizada dos alvéolos lobulares
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. destruição da rede elástica

. deficiência em α-1-antitripsina

. autossómica recessiva

. hepatite neo-natal – cirrose – hepatocarcinoma

Nota:

. Estes doentes são jovens (+/- 10 anos)  têm de fazer transplante hepático.

. Não se fazem biopsias para diagnóstico, mas sim estudos espirométricos, análises.

2.3 Enfisema paraseptal ou distal

. sub-pleural

. inter-lobular

. enfisema bulhoso

. pneumotórax espontâneo: ocorre quando o doente faz um grande esforço, como 
nadar

. fumadores

. enfisema intersticial – mediastino: presença de ar no mediastino (maior 
complicação)

Nota: em indivíduos com menos de 20 anos, não fumadores, podem ocorrer 
pneumotórax’s espontâneos – são os chamados pneumotórax’s cicatriciais (a 
euptura do próprio enfisema leva à sua cicatrização).

3. Bronquite Crónica

1. Bronquite crónica: expectoração de pelo menos 3 meses em 2 anos
2. Bronquite crónica asmática: com broncospasmo
3. Bronquite crónica obstrutiva: com enfisema; em fumadores.

. Bronquite Crónica – Patogenia

. inalação de substâncias irritantes

. infecção

. tabaco

↓

Consequências:

. hipersecreção de muco

. hiperplasia das células caliciformes

95



. bronquiolite respiratória

. doença intersticial pulmonar

4. Asma Brônquica

. Patogenia

- estímulo externo

- broncospasmo

- maioria de IgE no soro

- retenção de muco, que é posteriormente libertado de duas formas:

- espirais de Cwischmann (muco com a forma de um brônquio)

- cristais de Charcot-Leyden (se ficar desidratado)

. Variantes

- atópica

- não atópica

- infecções virusais

- drogas

- ocupacional

5. Bronquiectasias

Definição: dilatação anormal de um ou mais brônquios (devido a infecções 
recorrentes) com erosão da mucosa e perda da contractilidade muscular.

A parede brônquica perde função  retém muco  há acumulação de bactérias  

pneumonias de repetição.

Patogenia

1. obstrução brônquica por corpo estranho/ tumor

- drenagem das secreções

- infecções recidivantes

2. alterações genéticas: fibrose quística, sequestro intralobar, doença dos cílios 
imóveis, síndroma de Kartagenen

3. pneumonias crónicas: tuberculose

Nota: quando há hipo-oxigenação  há proliferação de células neuro-endócrinas  

há hiperplasia de células neuro-endócrinas  formam-se carcinóides brônquicos
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Clínca:

. dispneia

. formação de abcessos, aspergiloma

. amiloidose secundária, uma vez que é uma doença crónica, arrastada, com 
estimulação constante do sistema imunitário.

DOENÇAS DO INTERSTÍCIO PULMONAR

OP: pneumonia em organização

DAD: destruição alveolar difus  a  

- compromisso do lobo de uma forma completa

- exsudação intra-alveolar

- ruptura dos capilares

- fibrina

DIP: pneumonia intersticial descamativa

- tem macrófagos

RB-ILD: bronquiolite respiratória com doença intersticial pulmonar

- bronquiolite respiratória que se acompanha de necrose dos septos 
interalveolares adjacentes progressiva – a partir daqui é que a clínica se torna 
relevante.

LIP: pneumonia intersticial linfóide

- na parede dos bronquíolos terminais e nos septos interalveolares com 
linfócitos predominantemente T

UIP: pneumonia intersticial idiopática

- atinge todo o lóbulo, mas de uma forma heterogénea

- acaba por evoluir para a fibrose
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- ao raio-X, aparece com o aspecto típico de “favo de mel” (pulmão que não 
funciona)

- o doente é sujeito a oxigenoterapia

- fica em lista de espera para transplante

Lesão centrolobular

. OP

. RB-ILD

Lesão Panlobular

. UIP

. DAD

. DIP

. LIP

1. BUP

. corpo de Masson

. pólipos inflamatórios (miofibroblásticos):

- constituídos por fibrina e células musculares lisas

- ocupam os brônquios e estendem-se para os alvéolos adjacentes

. descamação macrofágica

. periferia do lóbulo perfeita

Nota: estas são as formas normais que o pulmão tem de se defender da invasão de 
um agente

2. UIP

. ultra fibrose dispersa

. ocupa todos os lobos

. com imagens heterogéneas (com pouca fibrose ou esclerocadas)

98



3. Pneumonia

Definição: inflamação aguda/ crónica do pulmão provocada por um agente externo

Agentes Externos

. Infecciosos1

- bactérias: diplococcus pneumoniae (pneumonia lobar)

- fungos

- parasitas

- vírus: influenza vírus (pneumonias intersticiais, especialmente nas crianças)

. Não infecciosos

- persistentes: profissionais2

- ocasionais: hobbies, hábitos pessoais3

- ambientais: tóxicos irritantes4

1+2 = Pneumonias

2+3 = Pneumocomioses

3+4 = Pneumonites

Pneumonias crónicas – tuberculose, sífilis.

Há 3 padrões histológicos nas pneumonias:

- pneumonia lobar:

. edema e congestão

. hepatização vermelha

. hepatização cinzenta

- todos os alvéolos têm o mesmo tipo de conteúdo – PMN’s

- o brônquio pode ter ou não um infiltrado inflamatório

- broncopneumonia

. pneumonia hipostática

. pneumonia de aspiração

- PMN’s dentro do brônquio

- começa no brônquio e no espaço alveolar adjacente

- heterogénea
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- pneumonia intersticial

. Pneumonias Bacterianas

1. Adquiridas na comunidade: Legionella pneumophila (no ar condicionado)
2. Por bactérias Gram-: Pseudomonas aeruginosa; escherichia coli
3. Pneumonias crónicas
4. Por bactérias altamente patogénicas

.Pneumonias crónicas

- granulomatosas

- abcessos

. Pneumonias em organização

- quando fica cicatriz

. Pneumonia virusal

- muito infiltrado inflamatório linfocitário (nas crianças)

Adultos Idosos

Na comunidade

. pneumonia lobar 

- Dipplococcus pneumoniae

. broncopneumonia 

- Klebesiella pneumoniae

- Streptococcus α e β-hemolíticos

- Haemophilus influenza

- Staphylococcus aureus

Nas unidades de internamento: bactérias Gram-

Imunodeprimidos

Indivíduos com SIDA, indivíduos transplantados, pacientes a receber quimioterapia.

Pneumonia intersticial: Pneumocistis carinii

DAD: Cytomegalovírus

. hemorragia

. membranas hialinas
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Pneumonia lobar: Mycobacterias (M. tuberculosis, M. avium-intracellular)

Broncopneumonia com abcessos: Cândida albicans, Aspergillus fumigatus, 
Toxoplasma gondii

Crianças

Pneumonias intersticiais

DAD e membranas hialinas

Vírus:

. influenza

. VRS

. adenovírus

. cytomegalovírus

Complicações:

. Herpes simplex

. Varicela-zooster

. Sarampo

. Pneumonia de células gigantes (vê-se na autópsia)

Broncopneumonias

Abcessos

Staphylococcus aureus

Aspergillus fumigatus

Adultos

Nota: o adulto normal não faz pneumonias; tem de haver alguma predisposição que 
o leve a isso: DPOC, diabetes, insuficiência cardíaca, alcoolismo.

Pós-infecções virusais das vias aéreas
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Pode fazer:

. broncopneumonias:

- Haemophillus influenza

- Pseudomonas aeruginosa

. pneumonias intersticiais:

- vírus influenza

- VRS

- Mycoplasma pneumoniae

DOENÇAS PULMONARES PROFISSIONAIS

 Doenças pulmonares resultantes da inalação de poeiras minerais e substâncias 
orgânicas, presentes no ambiente profissional

Poeiras Minerais

. carvão  antracose

. sílica  silicose

. asbesto  asbestose (fibras de amianto que causam um mesotelioma

. berílio (usado no isolamento de aviões)  beriliose

. ferro  siderose

. estanho  estanhose

. bário  baritose

Substâncias orgânicas

. feno  pulmão do fazendeiro

. cortiça  suberose

. bagaço  bagaçose

. escrementos de pássaros  pulmão do criador de pássaros

. algodão  bissinose

. poeira do barro  asma

. nylon  pulmão do fio sintético

. substâncias químicas  destruição alveolar difusa

102



1. Silicose

. inalação de dióxido de sílica cristalina

. lesão inflamatória nos nichos bronco-vasculares

. fagocitose

. inflamação persistente

. deposição de colagénio

. formação de nódulos cicatriciais

. desenvolvimento de carcinomas em cicatrizes

2. Siderose

As partículas de Fe não são colageneizantes, mas tornam-se quando associadas a 
outras partículas (ex. sílica).

A associação do Fe com a tuberculose é frequente, quando os indivíduos trabalham 
em ambientes sem condições.

3. Pulmão dos trabalhadores das minas de carvão

. É um pulmão negro, com fibrose extensa e deposição do pigmento de antracose.

4. Pneumonia de hipersensibilidade ou Alveolite alérgica extrínseca

Doença pulmonar intersticial por exposição a partículas orgânicas.

Evolui para fibrose crónica.

Pode apresentar 3 padrões histológicos. Qualquer um acaba por evoluir para um 
quadro igual à UIP.

Um dos quadros – BOOP:

. célula gigante multinucleada no centro da lesão

. grande escamação macrofágica

. pólipos inflamatórios miofibroblásticos dispersos

. marcação por CD68 mostra os macrófagos, demonstrando 
que não há espaço alveolar vazio.

5. Doença das membranas hialinas
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É assim designada quando atinge crianças, pois caso afecte o adulto denomina-se 
Síndrome de dificuldade respiratória do adulto.

Acontece no Síndrome de dificuldade respiratória neonatal

. crianças que nascem antes das 28 semanas: não têm surfactante suficiente 
(aumento da tensão superficial alveolar).

É uma deficiência pulmonar de surfactante:

. caracteriza-se pela presença de membranas hialinas nos alvéolos.

. as membranas são constituídas por fibrina

. é uma pneumonia intersticial aguda

. dificuldade respiratória/ hipoxémia

6. Complicações sistémicas – hipoxia

Canal arterial persistente

Hemorragia intra-ventricular cerebral

Enterocolite necrotizante

Histologia

. congestão vascular muito marcada

. hemorragias

. membranas hialinas (com a marcação PAS ficam muito vermelhas)

Tratamento – Oxigenoterapia 

. pode provocar:

- displasia broncopulmonar

- hiperplasia do epitélio respiratório

- metaplasia epidermóide

- colagenização dos septos alveolares – cicatrização

7. Destruição Alveolar difusa no adulto

. fase exsudativa: exsudação alveolar de fibrina
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. fase proliferativa: colagenização septal 

Etiologia

. idiopática: pneumonia intersticial aguda

. inalação de gases

. infecções virusais

. doenças imunológicas
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(14) PATOLOGIA DA CABEÇA E PESCOÇO.

Tumores das glândulas salivares

Vias aéreas sup:
Nariz
Seios para-nasais – pólipos
Nasofaringe
Laringe e traqueia

Nariz , seios para-nasais, nasofaringe
Tumores mais frequentes:
 Benignos

Pólipos nasais
Angiofibromas nasofaríngeos
Papilomas invertidos – mais frequentes na bexiga

Malignos
Carcinomas da nasofaringe (é um carcinoma epidermóide)
Neuroblastomas olfactivos
Plasmocitomas isolados que é um tumor maligno à conta 

de plasmócitos
Geralmente é múltiplo e chama-se mieloma múltiplo

• Carcinoma nasofaríngeo
-relacionado com o tecido linfóide local
-infecção por EBV

Tipos histológicos
- carcinoma epidermóide queratinizante
- carcinoma epidermóide não queratinizante (pouco diferenciado)
- carcinoma indiferenciado com infiltrado linfocitário (linfoepitelioma)

Nota: “o truque” é ver se os núcleos são todos iguais ou não. Ver a 
disposição das células:

-em toalha – linfoma ou neuroblastoma
-em trabécula – carcinoma

Nota: as células do carcinoma epidermóide deixam caudas (rastos)
Nota: tumor de células pequenas 

– células com pouco citoplasma e núcleos grandes
- isocariose

• Neuroblastoma olfactivo / estesioneuroblastoma

Diagnostico difrencial:
Linfoma » CD20, CD3, …
Sarcoma de Ewing-Pnet » c-myc – translocação 11:22, …
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Rabdomiosarcoma embrionário » actina, miosina, …
Carcinoma de céls pequenas » NSE, S100, rinaptofirina???, 
cromogramina, ME:GNE????

Nota: os tumores das células pequenas são da linha neuroendócrina, 
temos de os distinguir dos linfomas: 

Distribuição irregular
Céls pequenas
Como marcadores usamos CD20 e CD3

• Tumores da laringe
-pólipos das cordas vocais
-papiloma escamoso (papilomatose juvenil – HPV 6 e 11)
-carcinoma epidermóide (hiperplasia – displasia – carcinoma)
-adenocarcinoma

Nota: um epitélio respiratório com hiperpalsia de células 
caliciformes, produtoras de muco é típico de fumador

• Glandulas salivares tumores
Benignos

Adenoma pleiomórfico ou tumor misto – 50%
Recebe este nome por ser conjuntivo e epitelial, no 

entanto, é só epitelial, porque a matriz é que parece de tecido 
conjuntivo, e daí o nome.

Adenolinfoma ou tumor de warthin – 5-10%
Matriz rica em linfócitos
Forma tubos
5-10%

Oncocitoma – 1%
Um oncócito é uma célula com o citoplasma cheio de 

mitocôndrias

Outros adenomas – adenoma de céls basais e adenoma 
canalicular

Papilomas ductais

Malignos
Carcinoma mucoepidermóide – 15% (um dos mais frequentes)
Carcinoma adenóide quístico (um dos mais frequentes)
adenocarcinoma (NDS = not otherwise specified)
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carcinoma das céls acinares 5%
tumor misto maligno – corresponde ao pleiomórfico que 

malignizou, e isto acontece porque o benigno não foi bem excisado!

Nota: todos os tumores das glândulas salivares podem aparecer na 
pele, a partir das glândulas sudoríparas

• Ouvido
Pavilhão auricular

Carcinoma epidermóide
Carcinoma basocelular

Canal auditivo externo
Carcinoma epidermóide

• Pescoço tumores
Quistos branquiais – quisto linfoepitelial
Quistos do canal tireoglosso
Paragangliomas – tumor do corpo carotídeo

• Paragânglios
Células neuroendócrinas – SNS e SNPS

Medula da supra renal
Órgão de Zencker-kandl
Bexiga
Cadeia aórtico-pulmonar (corpos carotídeos - corpos aórticos – 

gânglio jugulo-timpânico – gânglio nodoso do nervo vago – cavidade 
oral – laringe – órbita)

• Paragangliomas
ME: grânulos neuroendócrinos

Imunohistoquímica: 
NSE – proteína S100
Cromogramina, sinaptofirina, serotonina, gastrina, 

somatostatina, bombesina???, queratina

Tumor benigno, ressecável, apesar de apresentar uma clínica 
aparatosa
Pode apresentar anisocariose
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(15) APARELHO DIGESTIVO

ESTÔMAGO
1. Gastrite Aguda

Etiologia:

. drogas anti-inflamatórias (AINE)

. ingestão aguda de álcool

. tabagismo

. quimioterapia, radioterapia

. stress fisiológico: traumatismo, queimaduras, cirurgia, isquemia, anemia, choque 
hipovolémico

. ingestão de ácidos ou bases

Transitória:

. difusa

. endoscopia: pequenas erosões

. formas graves: alteração cicatricial da forma do estômago

2. Gastrite Crónica

 Evolução para atrofia da mucosa gástrica

 Lesões pré-neoplásicas no epitélio glandular: metaplasia intestinal e displasia

Etiologia:

. ambiental (antro e corpo):

- infecção crónica pela H. pylori; tuberculose
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- tabagismo

- ingestão crónica de álcool

. radioterapia

. anemia perniciosa  (auto-imune)(fundo e corpo): deficiência do factor intrínseco 
(produzido pelas células parietais)

. mecânica: obstrução, pós antrectomia

Tipo A: auto-imune

Tipo B: multifactorial

Histologia

. Gastrite crónica superficial:

- infiltrado inflamatório peri-foveolar

- sem atrofia glandular

. Gastrite crónica atrófica:

- ligeira, moderada, grave

- infiltrado inflamatório extenso a ocupar toda a lâmina própria

- atrofia glandular

. Atrofia gástrica:

- atrofia glandular

-  sem  infiltrado  inflamatório  (é  escasso,  mas  com  formação  de  folículos 
linfóides, a partir de onde se pode desenvolver um linfoma)

- diminuição das células parietais e principais

- aumento das células produtoras de gastrina e neuroendócrinas

- hiperplasia antral

110



Variáveis morfológicas da gastrite crónica

. H. pylori

. atrofia do antro e corpo

. neutrófilos

. linfócitos: gastrite crónica linfocítica:

- gastrite de resposta imunitária à presença do H. pylori

. metaplasia intestinal (multifocal ou difusa)

3. Gastrite – Metaplasia

.  Pilórica   mucosa  fúndica   glândulas  produtoras  de  muco  da  junção  fundo-

pilórica  cárdia

. Mucosa gástrica  mucosa intestinal

- Tipo I: intestino delgado/ completa

- Tipo II: cólon/ incompleta

. Metaplasia – Mucinas

- Tipo I: metaplasia intestinal completa

- Tipo II: metaplasia intestinal incompleta

 

4. Úlcera Péptica

Úlcera:  solução  de  continuidade  da  mucosa  do  tubo  digestivo  que  ultrapassa  a 
muscularis mucosa.
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. Crónica

. Resulta da acção do HCl (devido à diminuição da resistência da mucosa)

Factores de risco:

. infecção por H. pylori (duodeno, estômago)

. diminuição das defesas do epitélio superficial

. diminuição do fluxo sanguíneo (aterosclerose)

. atraso do esvaziamento gástrico

. hiperacidez relativa

Localização

. duodeno: D1/ justa-duodenal/ bolbo duodenal

. estômago: antro (na transição da mucosa antral para a fúndica – justa-pilórica)

. junção gastro-esofágica: hérnia do hiato – refluxo gastro-esofágico

. bordos de uma gastro-jejunostomia

. divertículo de Meckel com mucosa gástrica ectópica

Factores Epidemiológicos

. medicamentos: AINE e corticosteróides

. tabagismo

. alcoolismo

. DPOC

. IRC

. hiperparatiroidismo
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Complicações

. hemorragia – dor

. perfuração visceral – pancreatite, peritonite

. estenose

. cancerização

Úlcera Aguda

. doença debilitante

. sépsis

. depois de cirurgia ou traumatismo

. doença do SNC

. úlcera esteróide (aspirina)

. queimaduras – úlcera de Curling

. radioterapia

5. Hiperplasia Gástrica ou Gastropatia Hipertrófica

. Doença de Menebrier: hiperplasia das células mucosas superficiais; acompanhada de 
atrofia glandular

. Hiperplasia das células principais e parietais das glândulas gástricas

.  Hiperplasia  das  glândulas  gástricas  secundária  à  secreção  excessiva  de  gastrina 
(gastrinoma)
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6. Carcinoma Gástrico

Condições Pré-neoplásicas

. gastrite crónica

. gastrectomia parcial

. úlcera péptica

. adenomas

. esófago de Barrett

. síndrome de Cynde

Lesões pré-neoplásicas

. metaplasia intestinal

. displasia

Factores etiológicos

. Dieta:

- diminuição da ingestão de proteínas e gordura animal

- sal

- nitritos e nitratos (tabagismo)

- diminuição da ingestão das vitaminas A, C e E

. Funcional:

- lesões pré-neoplásicas: anemia perniciosa, gastrite crónica atrófica fúndica, 
metaplasia intestinal tipo II, gastrectomia parcial

. Genéticos:

- grupo sanguíneo A

- hipogamaglobulinemia

- gene autossómico recessivo
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Factores Protectores

. leite

. fruta

. saladas

Histogénese

Carcinoma Gástrico inicial – 3 tipos macroscópicos

. Tipo I: Vegetante

. Tipo IIa: Plano-elevado

. Tipo IIb: Plano

. Tipo IIc: Plano-deprimido

. Tipo III: Escavado/ Ulcerado

. Intramucoso: só na mucosa – tem menos de 4cm

. Submucoso: ultrapassa a muscularis mucosa

. Tipo A: cresce de uma forma expansiva (pior prognóstico)

Penetrante: cresce de uma forma ampla até à submucosa

. Tipo B: infiltrativo.
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Macroscopia

. Carcinoma superficial

. Carcinoma polipóide (tipo I)

. Carcinoma vegentante (tipo II)

. Carcinoma ulcerado (tipo III)

. Carcinoma difuso infiltrativo (tipo IV)

Classificação histológica OMS

. Adenocarcinoma:

- papilar (bem diferenciado)

- tubular (moderadamente diferenciado)

- mucinoso (pouco diferenciado)

. Carcinoma de células em anel de síntese

. Carcinoma indiferenciado

Classificação histológica Laurén

. Tipo intestinal (53%)

. Tipo difuso (incompleto e completo) (de células produtoras de muco) (33%)

. Tipo inclassificado/ indiferenciado (14%)

INTESTINO DELGADO
1. Infecções

. Salmonelose/ febre tidóide

. Cólera

. Yersínia enterocolítica
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. Amebiose

. Giardiose

. Tuberculose

. Enterocolite necrotizante – Isquemia: recém-nascidos

. Enterocolite pseudomembranosa – antibioterapia

. Enterocolite radica

2. Malabsorção

. Digestão deficiente (geralmente por alterações pancreáticas)

. Alterações primárias das células

. Diminuição da superfície vilositária – doença celíaca (intolerância a glúcidos)

. Obstrução linfática

. Infecções: doença de Whipple

. Iatrogénica 

3. Tumores

. Tumores neuroendócrinos

. Carcinoma da ampola de Vater
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CÓLON

1. Diverticulose

. Adquirida

. Deficiência dos movimentos intestinais de contracção

. Em indivíduos com mais de 40 anos; 50% dos casos em indivíduos com mais de 60 
anos

Complicações:

. Hemorragia

. Inflamação

. Diverticulite

. Perfuração (complicação mais grave)

2. Divertículo

. Verdadeiro:

- congénito: ex. divertículo de Meckel

. Falso:

- adquirido: ex. diverticulose

3. Doença de Crohn e Colite Ulcerosa

 Doenças intestinais inflamatórias, crónicas

. Em indivíduos com cerca de 25 anos

. Doença de Crohn = granulomatosa: cavidade oral – canal oral

. Colite ulcerosa = não granulomatosa: cólon
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. Manifestações clínicas extra-intestinais

-  Patologia  articular:  poliartrite  migratória;  sacroiliite;  espondilite 
anquilosante;

- Lesões cutâneas: eritema nodoso; dedos em baqueta de tambor;

- Alterações hepáticas: colangite esclerosante; pericolangite;

- Uveite.

Etiologia

. desconhecida/ idiopática

. alterações genéticas: HLA

. alterações imunológicas: linfócitos T

. infecções

. inflamação

. factores psico-somáticos

Clínica

. diarreia

. cólicas (mais exacerbadas na colite ulcerosa)

. alteração da absorção

4. Doença de Crohn

.  O  íleon  terminal  é  a  zona  mais  atingida,  com  diagnóstico  diferencial  com  a 
tuberculose.
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Patogenia

. granulomas epitelóides

. ulceração

. inflamação transmural

. fistulização

. fibrose e aderências

Lâminas

. colagenização marcada da submucosa

. células gigantes de Langan

. também há granulomas nos gânglios do mesentério

. Complicações:

- fistulização

- lesões segmentares

5. Colite ulcerosa

. Áreas polipóides podem ser

- mucosa preservada

- proliferação inflamatória

. Não tem fibrose

. Lesões limitadas à mucosa e submucosa

. Complicações:

- Megacólon tóxico (com perfuração e peritonite aguda)

- Displasia/ cancerização
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Colite Ulcerosa Doença de Crohn

Inflamação  na  mucosa  e  submucosa 
(excepto na colite fulminante aguda)

Infecção transmural

Espessura  da  submucosa  normal  ou 
reduzida

Espessura  da  submucosa  normal  ou 
aumentada

Vascularização intensa; pouco edema

6. Colites

. Enterocolite necrotizante

. Colite pseudomembranosa (Clostridium difficile)

. Colite colagenosa (espessura da MB superficial)

. Colite linfocítica (doenças auto-imunes)

. Colite infecciosa

. Colite rádica (principalmente nos doentes que fazem radioterapia para o carcinoma 
do colo do útero)

. Colite dos laxantes (macrófagos com pigmento)

. Colite/ rectite inespecífica (o que está mais vezes por trás é a aterosclerose)

7. Colite Isquémica Crónica

Causa

. Aterosclerose das artérias mesentéricas e tronco celíaco

. Em indivíduos com mais de 50 anos

. Desconforto abdominal pós-prandial inespecífico – perturbação da absorção

. Enfarte do mesentério: necrose de coagulação/ com hemorragia venosa/capilar
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. Atrofiada mucosa cólica e/ ou do intestino delgado: erosão – úlceras

. Hiperplasia relativa do MALT

. Edema, infiltrado inflamatório e congestão da submucosa – fibrose

. Hipertrofia da muscularis mucosa

Nota:

. Uma colite com infiltrado inflamatório

- com linfócitos: aguda

- com neutrófilos e macrófagos: crónica

8. Pólipos

 Tumor que cresce para o lúmen intestinal

. Pólipo hiperplásico

. Pólipo juvenil (pólipo de retenção) – hamartoma

. Pólipo de Peutz-Jeghers – hamartoma

. Adenomas

- tubular

- viloso

- túbulo-viloso

8.1 Pólipos hamartomatosos

- Microscopia:

. ausência de atipia

. desorganização das glândulas

. presença de vários tipos celulares
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.  células  musculares  lisas  da  muscularis  mucosa,  envolvendo  as 
glândulas

8.2 Pólipos juvenis

. Mais frequentes em crianças

. Geralmente, são únicos

. Na região recto-sigmoideia

. Não sofrem transformação maligna

Macroscopia:

. pedículo curto com extremidade arredondada

. aparência pústica em secção (por alteração do crescimento das glândulas).

Microscopia:

.  glândulas  pustizadas, preenchidas  por muco,  sem atipia,  separadas por  estroma 
com edema e infiltrado inflamatório

. ulceração do epitélio de superfície com tecido de granulação.

8.3 Síndrome da Polipose juvenil múltipla

. Raro

. Pólipos juvenis múltiplos:

- no estômago

- no intestino delgado

- no cólon

. Transformação adenomatosa – pode evoluir para adenocarcinoma
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8.4 Síndrome de Cronkhite-Canadá

. Raro

. Não é hereditário

. Pólipos colo-rectais de tipo juvenil múltiplos

. Alterações da ectoderme:

- alopécia

- atrofia das unhas

. Transformação adenomatosa  adenocarcinoma

8.5 Síndrome de Peutz-Jeghers

. Doença autossómica dominante (implica o estudo de todos os familiares)

. Pólipos hamartomatosos

. Todo o tubo digestivo:

- esófago

- intestino delgado

- cólon

. Hiperpigmentação dos lábios, mucosa oral, palma das mãos e planta dos pés

. Transformação adenomatosam  adenocarcinoma

8.6 Síndrome de Cauden

. Doença autossómica dominante

. Hamartomas múltiplos

. Lesões cutâneas e mucosas

. Pólipos hamartomatosos colo-rectais

. Aparecimento de neoplasias de localização variada
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8.7 Pólipos hiperplásicos

Macroscopia

. Sésseis

. Pequenas dimensões (menos de 5 cm de diâmetro)

Microscopia

. Glândulas alargadas, com aspecto de dente de serra

. Células epiteliais com núcleos pequenos e basais e citoplasma abundante, rico em 
mucinas

. Actividade mitótica aumentada somente na metade basal das criptas

. MB espessada

 Pólipo invertido

. Variante do pólipo hiperplásico

. Mais frequente no cólon direito

- crescimento andofílico, penetrando a muscularis mucosa

. A sua frequência aumenta com a idade

. São mais frequentes no recto e cólon esquerdo

. Não sofrem transformação maligna

. Múltiplos pólipos hiperplásicos  adenocarcinomas

. Pólipo misto: adenoma tubular e pólipo hiperplásico

8.8 Pólipos adenomatosos/ Adenoma tubular

. Mais frequentes no sexo masculino

. A frequência aumenta com a idade
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. Localização:

- 40%: cólon direito

- 40%: cólon esquerdo

- 20%: recto

. Clínica:

- assintomática

- hemorragias

- alteração dos hábitos intestinais

. Tratamento: polipectomia, seja qual for o tamanho dos pólipos.

Macroscopia:

. sésseis, salientes, planos, deprimidos, pediculados

Microscopia:

. glândulas mais aglomeradas

. diminuição da área da lâmina própria

. diminuição da produção de mucina

. núcleos alongados e hipercromáticos

Nota:

. Um adenoma, por si só, já é uma displasia.

.  Os  adenomas vilosos  são mais  frequentes  no recto,  pela  presença excessiva de 
muco.
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8.9 Polipose Familiar

. Doença autossómica dominante

. Adenomas tubulares que surgem na 2ª década de vida

. Muitos pólipos no cólon (mais de 100) com envolvimento possível do estômago e 
intestino delgado

. Polipose familiar  do cólon vs adenocarcinoma: ocorre 20 anos mais  cedo que o 
carcinoma colo-rectal, usualmente na 3ª década de vida.

8.10 Síndrome de Gardner

. Doença autossómica dominante de penetrância variável

. Adenomas tubulares no cólon e intestino delgado

. Osteomas múltiplos no crânio e mandíbula

. Quistos epidermóides cutâneos

. Neoplasia dos tecidos moles, fibromatose recto-peritoneal

. Adenocarcinoma do cólon e do intestino delgado (região peri-ampular)

8.11 Síndrome de Turcot

. Doença autossómica recessiva

. Adenomas tubulares colo-rectais

. Tumores cerebrais (glioblastomas)

 Adenocarcinoma do cólon
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8.12 Displasia

. Por definição, todos os pólipos adenomatosos têm displasia

. Relacionada com:

- aumento da idade

- número dos pólipos

- dimensão dos pólipos

. O grau depende:

- da arquitectura do tecido

- da citologia

- da diferenciação citoplasmática

- da hereditariedade

- do ambiente externo

8.13 Adenomas tubulares e tubulo-vilosos

. Carcinoma in situ (nuncase associa a metástases): polipectomia

. Carcinoma focal: polipectomia

. Carcinoma focal com invasão do pedículo: ressecção segmentar do intestino

8.14 PÓLIPO/ ADENOCARCINOMA

. Epidemiologia

- incidência alta de pólipos  leva a maior incidência de adenocarcinoma

. Endoscopia

- a polipectomia diminuiu a incidência do adenocarcinoma do cólon
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. Adenomas tubulares – indicador epidemiológico

- risco: adenocarcinoma

. Pseudo-invasão carcinomatosa depende de:

- traumatismo repetido do pedículo do pólipo com torsão

- biopsia

- pólipos grandes

- pedículo largo

- mais frequente nos pólipos do sigmóide

.  Agregados  de  glândulas  atípicas  por  baixo  da  muscularis  mucosa  em  pólipos 
adenomatosos

1. O aspecto citológico  das  glândulas  da  submucosa é semelhante ao das 
glândulas de superfície

2. Estas  glândulas  estão  rodeadas  por  estroma  laxo  com  infiltrado 
inflamatórioe feixes de fibras musculares da muscularis mucosa

8.15 Síndrome hereditário dos adenomas planos

. Variante da polipose familiar

. Mais frequente no cólon direito

. Nº de pólipos é superior a 100

. Lesões semelhantes no tubo digestivo superior
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8.16 Polipose inflamatória/ Pseudo-pólipos

. Etiologia

- colite ulcerosa

- doença de crohn

- isquemia crónica do intestino

- Chistosomíase

- uretrosigmoidostomia

. São geralmente múltiplos 

130



(16) PARTE TEÓRICO-PRÁTICA
ADENOMA TUBULAR DO CÓLON

. pedículo do pólipo

. hiperplasia das células caliciformes

. proliferação glandular  quistização das glândulas centrais

. pluristratificação celular focal, atipia nuclear  displasia de baixo grau

ADENOMA VILOSO DO CÓLON

. pedículon central  células musculares lisas, fibroblastos, vasos sanguíneos

. vilosidades em corte idênticas aos túbulos cuja diferença é a ausência de células 
caliciformes

. pluristratificação celular e hipercromatismo nuclear  displasia de alto grau

ADENOMA TÚBULO-VILOSO DO CÓLON

. hiperplasia de células caliciformes da mucosa do pedículo  produção de muco

. infiltrado inflamatório  associado à rotura de glândulas

. irregularidades superficiais nas papilas  erosões  células inflamatórias (PMN’s, 
plasmócitos, linfócitos)

. pseudo-invasão da muscularis mucosa  círculo negro

ADENOCARCINOMA PRODUTOR DE MUCO DO CÓLON

. mesocólon (tecido adiposo), proliferação fibroblástica dos eixos vasculares  artérias 
mostram hiperplasia ds células lisas

. as túnicas musculares foram substituídas pelos lagos de muco do adenocarcinoma  células 
neoplásicas malignas  produtoras de muco, com núcleos atípicos no pólo basal

ADENOCARCINOMA MODERADAMENTE DIFERENCIADO DO CÓLON

. adenocarcinoma ulcerado  região do tecido sem epitélio, com estroma de tecido 
conjuntivo denso

. a neoplasia  glândulas pequenas produtoras de muco revestidas por células malignas 
cilíndricas

. no estroma-reacção: células neoplásicas isoladas/ pequenos grupos  adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado

CARCINOMA EPIDERMÓIDE MICRO-INVASIVO EM QUISTO BRANQUEAL

. pérolas de queratina

. queratinização unicelular  citoplasma com queratina cor magenta, em redor do núcleo ou 
empurrando-o para a periferia

. anisocariose com nucléolos proeminentes

CARCINOMA EPIDERMÓIDE DO ESÓFAGO

. hiperplasia  epitélio mais claro

. displasia  epitélio mais escuro

. carcinoma in situ  limitado à mucosa; presença de membrana basal

. carcinoma invasivo  invasão da lâmina própria, atipia nuclear

. 3 túnicas musculares  lâmina própria  epitélio do esófago

. edema e infiltrado inflamatório  na lâmina própria (subjacente ao epitélio)

COLECISTITE AGUDA

. infiltrado inflamatório (PMN’s e fibrina)  na lâmina própria

. angiogénese e deposição de colagénio  na adventícia
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. inflamação crónica e cicatrização em profundidade  colecistite crónica

COLECISTITE CRÓNICA

. hiperplasia nodular  da túnica muscular própria

. células macrofágicas com citoplasma claro (xantelosmizado)  na mucosa (lâmina própria)

. metaplasia do tipo antral  glândulas pequenas e regulares na lâmina própria, deposição de 
colagénio (lembra o músculo liso)

. endarterite obliterante (diminuição do lúmen) e hiperplasia das artérias  na adventícia

. hipertrofia dos feixes nervosos  na adventícia 

ADENOCARCINOMA POUCO DIFERENCIADO DA VESÍCULA BILIAR

. hiperplasia nodular e colagenização  da túnica muscular

. infiltrado inflamatório (linfocitário) focal e nodular  na lâmina própria

. célulasneoplásicas, citoplasma claro e anisocariose moderada  na parede da vesícula até à 
adventícia

. adventícia  a preto (tinta da china)

NAEVUS MELANOCÍTICO PAPILOMATOSO

. nas papilas dérmicas

. células névicas (pequenas, citoplasma claro, núcleos pequenos e regulares)  nas papilas 
dérmicas

. células névicas e pigmento melânico  disposição nodular

. papilomatose  à custa da derme superficial

. epiderme apresenta  hiperqueratose e atrofia

. derme profunda  colagenização

. infiltrado linfocitário  acompanha trajectos linfáticos em torno dos folículos pilosos, 
glândulas sudoríparas e feixes nervosos

AMILOIDOSE

. hiperplasia, hipertrofia dos feixes nervosos, hipertrofia da veia porta, hipertrofia de ramos 
da artéria hepática  no hilo hepático

. coloração vermelho do Congo  reforço róseo avermelhado: epineuro, endoneuro, vasos 
pequenos

CARCINOMA EPIDERMÓIDE IN SITU + CARCINOMA EPIDERMÓIDE  PULMÃO

. neoplasia  circunda o brônquio principal

. carcinoma epidermóide in situ  metaplasia epidermóide, estratificação irregular, 
anisocariose, queratinização celular

. carcinoma epidermóide invasivo  células neoplásicas, necrose central e periférica

. parênquima pulmonar adjacente mostra: colapso alveolar pela presença de macrófagos 
intra-alveolares com pigmento de hemossiderina no citoplasma

ÚLCERA GÁSTRICA CRÓNICO/ CALOSA

. metaplasia intestinal (observam-se células caliciformes)  mucosa gástrica

. displasia de baixo grau do epitélio foveolar  mucosa gástrica

. hiperplasia do MALT

. úlcera  bordo + fundo (ultrapassa a muscularis mucosa)  3 camadas:

- 1: camada superficial  fibrina + detritos celulares

- 2: cama tecido de granulação  infiltrado inflamatório crónico (linfócitos e 
plasmócitos, proliferação fibroblástica, deposição de colagénio, angiogénese); 
substitui a túnica muscular própria

- 3: fundo  colagenização; substitui a túnica muscular e parte do pequeno 
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epíplon

CARCINOMA GÁSTRICO DO TIPO INTESTINAL DE LAUREN

. metaplasia intestinal do tipo completo  células de Paneth no epitélio glandular, ao lado 
das células caliciformes

. metaplasia intestinal incompleta  perda das células de Paneth

. displasia  núcleos atípicos

. adenocarcinoma bem diferenciado  glândulas neoplásicas que dissociam as túnicas da 
parede gástrica até à serosa

CARCINOMA GÁSTRICO O TIPO DIFUSO DE LAUREN

. células em anel de sinete  células neoplásicas de citoplasma espumoso e núcleo atípico 
periférico

. células neoplásicas  dissociam toda a parede gástrica até à serosa 

COLITE ULCEROSA – CÓLON

. erosões superficiais

. células de Langhans (células gigantes com muitos núcleos em ferradura)

. infiltrado de células linfocitárias

. tecido de granulação  com angiogénese + congestão vascular + infiltrado inflamatório 
agudo

APENDICITE AGUDA

. mucosa  ulcerada

. infiltrado inflamatório agudo (rico em PMN’s)  dissocia toda a parede do apêndice

. peritonite aguda  região densa em células lipídicas + macrófagos

. MALT  formações nodulares (roxo mais escuro) 

APENDICITE CRÓNICA

. lúmen exíguo  epitélio glandular + MALT escasso + colagénio

. células de Muller  núcleos dispersos no citoplasma (não visíveis na lâmina)

. células de Langhans  núcleos à periferia em ferradura

. fenda  fístula da parede do cego, característica da doença de Crohn

RIM – REJEIÇÃO CRÓNICA

. artéria  hiperplasia de células musculares lisas; obliteração quase total do lúmen – 
infiltrado linfocitário

. parênquima renal  perda e atrofia de glomérulos

. predomínio de insterstício renal  infiltrado linfocitário

. cilindros hialinos  imagens tubulares com material eosinófilo nos lúmens corresponde a 
túbulos contornados com proteínas

RIM – REJEIÇÃO AGUDA-CRÓNICA

. parênquima renal  atrofia menos grave

. endotelite  característica da rejeição aguda

. vasculite  artéria cujo lúmen se encontra preenchido por infiltrado inflamatório 
característico da rejeição aguda

. se aparecer parênquima  rejeição crónica

. se aparecer vasos (vasculite)  rejeição aguda
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