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READY TO
GO!

Informações Essenciais Compatíveis com o Resumo das Características do Medicamento 
 
                  Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de 
nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações 
adversas. 
Symtuza® 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg comprimidos revestidos por película. Cada comprimido revestido por 
película contém 800 mg de darunavir (na forma de etanolato), 150 mg de cobicistate, 200 mg de emtricitabina 
e 10 mg de tenofovir alafenamida (na forma de fumarato). Indicações terapêuticas: Symtuza® é indicado para o 
tratamento da infeção pelo vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 (VIH-1) em adultos e adolescentes (com 
idade igual ou superior a 12 anos, com um peso corporal de, pelo menos 40 kg). Os testes genotípicos devem orientar 
a utilização de Symtuza®. Posologia e modo de administração: A dose recomendada em adultos e adolescentes 
com idade igual ou superior a 12 anos, pesando pelo menos 40 kg, é de um comprimido, tomado uma vez por dia, 
com alimentos. Doentes sem terapêutica antirretroviral (TAR) prévia: A dose recomendada é de um comprimido 
revestido por película de Symtuza®, tomado uma vez por dia, com alimentos. Doentes previamente submetidos a 
TAR: Os doentes previamente expostos a medicamentos antirretrovirais que não tenham desenvolvido mutações 
associadas à resistência ao darunavir (DRV-MARs: DRV-MARs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, 
I84V, L89V) e que apresentem valores plasmáticos de ARN do VIH-1 < 100.000 cópias/ml e número de células CD4+ 
≥ 100 células x 106/l podem utilizar um comprimido revestido por película de Symtuza®, tomado uma vez por dia, 
com alimentos. Aconselhamento relativo à omissão de doses: Se uma dose de Symtuza® for omitida durante as 12 
horas após a hora em que habitualmente é tomada, os doentes devem ser instruídos a tomar a dose prescrita de 
Symtuza®, com alimentos, assim que for possível. Se tiver decorrido mais de 12 horas após a hora habitual da toma, 
a dose omitida não deve ser tomada e o doente deve retomar o esquema posológico habitual. Populações especiais: 
Idosos: A informação disponível nesta população é limitada e, portanto, Symtuza® deve ser utilizado com precaução 
em doentes com idade superior a 65 anos. Compromisso hepático: Não é necessário ajuste da dose de Symtuza® 
em doentes com compromisso hepático ligeiro (Classe A de Child-Pugh) ou moderado (Classe B de Child-Pugh), no 
entanto, Symtuza® deve ser utilizado com precaução nestes doentes, uma vez que os componentes de Symtuza®, 
darunavir e cobicistate, são metabolizados pelo sistema hepático. Symtuza® não foi estudado em doentes com 
compromisso hepático grave (Classe C de Child-Pugh), assim, Symtuza® não deve ser utilizado em doentes com 
compromisso hepático grave. Compromisso renal: Não é necessário ajuste da dose de Symtuza® em doentes com 
taxa de filtração glomerular estimada (eTFGCG) ≥ 30 ml/min, de acordo com a fórmula Cockcroft-Gault. Symtuza® 
não deve ser iniciado em doentes com uma eTFGCG < 30 ml/min, uma vez que não existem dados disponíveis sobre 
a utilização de Symtuza® nesta população. Symtuza® deve ser descontinuado em doentes com uma eTFGCG que 

diminui para valores abaixo de 30 ml/min durante o tratamento. População pediátrica: A segurança e a eficácia de 
Symtuza® em crianças com idade entre 3 e 11 anos, ou com peso corporal < 40 kg, ainda não foram estabelecidas. 
Não existem dados disponíveis. Symtuza® não deve ser utilizado em crianças com idade inferior a 3 anos, devido a 
questões de segurança. Gravidez e pós-parto: O tratamento com darunavir/cobicistate (dois dos componentes de 
Symtuza) durante a gravidez resulta numa baixa exposição a darunavir. Portanto, a terapêutica com Symtuza não 
deve ser iniciada durante a gravidez e as mulheres que engravidem durante o tratamento com Symtuza devem 
ser transferidas para um regime alternativo. Modo de administração: Symtuza® deve ser tomado por via oral, 
uma vez por dia, com alimentos. O comprimido não deve ser esmagado. Contraindicações: Hipersensibilidade 
às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes; Doentes com compromisso hepático grave (Classe C 
de Child-Pugh); Administração concomitante com os seguintes medicamentos (potencial para perda do efeito 
terapêutico): carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, lopinavir/ritonavir, hipericão; Administração 
concomitante com os seguintes medicamentos (potencial para reações adversas graves e/ou que colocam a vida 
em risco): alfuzosina, amiodarona, dronedarona, quinidina, ranolazina, colquicina quando utilizado em doentes 
com compromisso hepático e/ou renal, rifampicina, derivados ergotamínicos (ex.: dihidroergotamina, ergometrina, 
ergotamina, metilergonovina), pimozida, quetiapina, sertindol, lurasidona, triazolam, midazolam administrado por 
via oral, sildenafil - quando utilizado para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar, avanafil, sinvastatina, 
lovastatina, lomitapida e ticagrelor. Efeitos indesejáveis: Muito frequentes: cefaleias, diarreia, náuseas, erupção 
cutânea (incluindo erupção cutânea macular, maculopapular, papular, eritematosa e prurítica, erupção cutânea 
generalizada e dermatite alérgica). Frequentes: anemia, anorexia, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, aumento 
da lipoproteína de baixa densidade, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, sonhos anormais, tonturas, vómitos, dor 
abdominal, distensão abdominal, dispepsia, flatulência, enzimas pancreáticas aumentadas, enzimas hepáticas 
aumentadas, prurido, urticária, artralgia, mialgia, astenia, fadiga, aumento da creatinina sanguínea. Pouco 
frequentes: hipersensibilidade (ao fármaco), síndrome inflamatória de reconstituição imunitária, dislipidemia, 
hiperglicemia, pancreatite aguda, hepatite aguda, hepatite citolítica, angioedema, osteonecrose, ginecomastia. 
Raros: reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistémicos, Síndrome de Stevens-Johnson. Desconhecido: 
necrólise epidérmica tóxica, pustulose exantematosa aguda generalizada. Notificação de acontecimentos adversos 
ou outras situações de segurança especiais: farmacovigilancia_portugal@its.jnj.com ou 214368600. Notificação de 
reclamações de qualidade: qualidade_janssen@its.jnj.com ou 214368600. Titular de Autorização de Introdução no 
Mercado: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bélgica. Para mais informações deverá 
contactar o Representante do Titular da Autorização de Introdução no Mercado: Janssen-Cilag Farmacêutica Lda., 
Lagoas Park, Edifício 9, 2740-262 Porto Salvo. Medicamento sujeito a receita médica restrita. Antes de prescrever 
consulte o RCM completo. IECRCM de Symtuza®, Versão 5, revisto em 07/2018.
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JULUCA é propriedade ou licença das empresas do grupo ViiV Healthcare.
©2018 Empresas do grupo ViiV Healthcare ou sob licença.

EVOLUIR É REDUZIR
•  O primeiro regime de 2 fármacos numa associação de 

dose fi xa, com a força de dolutegravir no core 

•  Tratamento com efi cácia não inferior aos regimes de 
3 fármacos tradicionais na manutenção da supressão 
virológica às 48 semanas1

HOJE TEM INÍCIO UMA NOVA ERA NO 
TRATAMENTO DA INFEÇÃO POR VIH COM

Referências 1. Llibre JM et al. Lancet. 2018. doi:10.1016/s0140-6736(17)33095-7. 2. Resumo das características do medicamento JULUCA - Maio 2018. 3. Mehta R et al. Bioequivalence of a Fixed Dose Combination Tablet of 
Dolutegravir and Rilpivirine in Healthy Subjects. Apresentado na: 18th International Workshop on Clinical Pharmacology of Antiviral Therapy; 14-16 de junho de 2017, Chicago, IL, EUA. Abstract P_25. 

PRT/DTGRPV/0030/18   Data de preparação: Maio 2018

JULUCA é indicado para o tratamento da infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 (VIH-1) em adultos com carga vírica suprimida (ARN VIH-1 <50 copias/ml), num regime 
antirretrovírico estável durante, pelo menos, seis meses sem histórico de falência virológica e sem resistência conhecida ou suspeita de resistência a qualquer NNITR ou INI.2

DTG 50 mg + RPV 25 mg (bioequivalente a JULUCA) utilizado nos estudos SWORD.3

Para doentes infetados por VIH com carga vírica suprimida

Cutterguide: No Printing Process: Offset 
GD: SC544967

Size: 210 (W) x 297 (H) mm Pages: 1 Colors: C M Y K (4 Colors)
Native File: Indesign CC Windows Generated in: Acrobat Distiller 11.0

dolutegravir/rilpivirina

Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Pede-
se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver 
sítio da internet do INFARMED: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage; E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt.
NOME DO MEDICAMENTO: Juluca 50 mg/25 mg comprimidos revestidos por película. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: 
Cada comprimido contém dolutegravir sódico equivalente a 50 mg de dolutegravir e cloridrato de rilpivirina equivalente a 25 mg de 
rilpivirina. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: tratamento da infeção por VIH-1 em adultos com ARN VIH-1 <50 cópias/ml, num regime 
antirretrovírico estável durante, pelo menos, seis meses sem histórico de falência virológica e sem resistência conhecida ou suspeita de 
resistência a qualquer análogo não nucleósido inibidor da transcriptase reversa ou inibidor da integrase. POSOLOGIA E MODO DE 
ADMINISTRAÇÃO: Juluca deve ser prescrito por médicos experientes no controlo da infeção por VIH. Posologia: um comprimido uma 
vez por dia, à refeição. Doses esquecidas: tomar Juluca com uma refeição o mais rapidamente possível, desde que a próxima dose não 
esteja prevista no prazo de 12 horas. Neste caso, o doente não deve tomar a dose esquecida e deve, simplesmente, retomar o esquema 
posológico habitual. Se um doente vomitar no período de 4 horas após a toma, deverá tomar outro comprimido de Juluca com uma 
refeição. Se vomitar num período superior a 4 horas após ter tomado Juluca, não necessita de tomar outra dose de Juluca até à próxima 
toma do esquema posológico habitual. Idosos: os dados disponíveis são limitados. Não existe evidência de que os idosos requeiram uma 
dose diferente da dos adultos jovens.Compromisso renal: não é necessário ajuste da dose no compromisso renal ligeiro ou moderado. 
Em doentes com compromisso renal grave ou doença renal em fase terminal, a associação de Juluca com um inibidor potente do CYP3A 
só deve ser utilizada se o benefício for superior ao risco. Não existem dados disponíveis em indivíduos que estão a fazer diálise, contudo, 
não se esperam diferenças na farmacocinética nesta população. Compromisso hepático: não é necessário ajuste da no compromisso 
hepático ligeiro ou moderado (Child-Pugh grau A ou B). Utilizar com precaução em doentes com compromisso hepático moderado. Não 
existem dados disponíveis em doentes com compromisso hepático grave (Child-Pugh grau C), por esse motivo Juluca não é 
recomendado nestes doentes. População pediátrica: a segurança e eficácia de Juluca em crianças e adolescentes com idade inferior a 
18 anos não foram ainda estabelecidas. Gravidez: a segurança e eficácia de Juluca na gravidez não foram ainda estabelecidas, pelo que 
a utilização de Juluca não é recomendada durante a gravidez. Modo de administração: Via oral, uma vez por dia com uma refeição. Os 
comprimidos devem ser engolidos inteiros com água e não mastigados ou esmagados. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade às 
substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Administração concomitante com os seguintes medicamentos: dofetilida, 
carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, rifapentina, inibidores da bomba de protões (omeprazol, esomeprazol, 
lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol), dexametasona sistémica, exceto como tratamento de dose única, hipericão. ADVERTÊNCIAS E 
PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: Transmissão do VIH: embora uma supressão vírica eficaz com terapêutica antirretrovírica 
tenha provado reduzir substancialmente o risco de transmissão sexual, não pode ser excluída a existência de um risco residual. Para 
prevenir a transmissão devem ser tomadas precauções de acordo com as orientações nacionais. Reações de hipersensibilidade: foram 
notificadas reações de hipersensibilidade com dolutegravir, caracterizadas por erupção cutânea, alterações constitucionais, por vezes 
disfunção orgânica, incluindo reações hepáticas graves. Caso se desenvolvam sinais ou sintomas de reações de hipersensibilidade 
(incluindo, mas não limitado a, erupção cutânea grave ou erupção cutânea acompanhada de aumento das enzimas hepáticas, febre, 
mal-estar geral, fadiga, dor articular ou muscular, vesículas, lesões orais, conjuntivite, edema facial, eosinofilia, angioedema), Juluca deve 
ser imediatamente suspenso. Deve ser monitorizado o estado clínico incluindo transaminases hepáticas e bilirrubina. Após início de 
hipersensibilidade, a demora em suspender o tratamento com Juluca pode resultar numa reação alérgica com risco de vida. 
Cardiovascular: a doses supraterapêuticas (75 mg e 300 mg uma vez por dia), a rilpivirina tem sido associada ao prolongamento do 
intervalo QTc do ECG. A rilpivirina na dose recomendada de 25 mg uma vez por dia não está associada a um efeito clinicamente 
significativo no intervalo QTc. Juluca deve ser utilizado com precaução quando administrado concomitantemente com medicamentos com 
risco conhecido de Torsade de Pointes. Infeções oportunistas: os doentes devem ser alertados de que Juluca não é uma cura para a 
infeção por VIH e que podem continuar a desenvolver infeções oportunistas e outras complicações da infeção por VIH. os doentes devem 
manter-se sob cuidadosa observação clínica por médicos experientes no tratamento das doenças associadas à infeção por VIH. 
Osteonecrose: foram notificados casos de osteonecrose em doentes com infeção por VIH avançada e/ou exposição prolongada a TARC, 
apesar da etiologia ser considerada multifatorial (incluindo a utilização de corticosteroides, bifosfonatos, consumo de álcool, 
imunossupressão grave, um índice de massa corporal elevado). Os doentes devem ser alertados para procurar aconselhamento médico 
caso sintam mal-estar e dor articular, rigidez articular ou dificuldade de movimentos. Doentes com hepatite B ou C: não estão disponíveis 
dados clínicos em doentes com coinfeção por hepatite B. Estão disponíveis dados limitados em doentes com coinfeção por hepatite C. 

Foi observada uma maior incidência de aumentos dos valores das análises hepáticas (Grau 1) em doentes tratados com dolutegravir e 
rilpivirina coinfetados com hepatite C em comparação com aqueles que não estavam coinfetados. Recomenda-se a monitorização da 
função hepática em doentes com coinfeção por hepatite B e/ou C. Interações medicamentosas: Juluca não deve ser administrado com: 
outros antirretrovíricos para o VIH, com antagonistas dos recetores H2 (recomenda-se que estes medicamentos sejam administrados 12 
horas antes ou 4 horas após Juluca), antiácidos (recomenda-se que estes medicamentos sejam administrados 6 horas antes ou 4 horas 
após Juluca. Os suplementos de cálcio ou ferro ou multivitaminas devem ser administrados concomitantemente com Juluca, à refeição 
ou 6 horas antes ou 4 horas após a toma de Juluca. O dolutegravir aumentou as concentrações de metformina; deve considerar-se um 
ajuste de dose de metformina quando se inicia e interrompe a administração concomitante de Juluca, neste caso, é importante 
monitorizar a função renal; esta combinação pode aumentar o risco de acidose láctica em doentes com compromisso renal moderado. A 
redução da dose da metformina deve ser fortemente considerada. Juluca não deve ser tomado com qualquer outro medicamento 
contendo dolutegravir ou rilpivirina, exceto em caso de administração concomitante com rifabutina. Síndrome de Reativação Imunitária: 
em doentes infetados pelo VIH com deficiência imunitária grave na altura da instituição da terapêutica antiretrovírica combinada (TARC), 
pode surgir uma reação inflamatória a patogénios oportunistas assintomáticos ou residuais e causar situações clínicas graves ou 
agravamento dos sintomas. Tipicamente, tais reações foram observadas nas primeiras semanas ou meses após o início da TARC. 
Exemplos relevantes são retinite por citomegalovírus, infeções micobaterianas generalizadas e/ou focais e pneumonia por Pneumocystis 
jirovecii. Quaisquer sintomas inflamatórios devem ser avaliados e o tratamento instituído quando necessário. Foi também notificada a 
ocorrência de perturbações autoimunes (tais como doença de Graves) no contexto de reconstituição imunitária, contudo, o tempo de 
início é mais variável e estes acontecimentos podem ocorrer vários meses após o início do tratamento. Excipientes: Juluca contém 
lactose. Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase ou malabsorção de glucose-
galactose não devem tomar este medicamento. Efeitos indesejáveis: Resumo do perfil de segurança: Os dados de segurança clínica com 
Juluca são limitados. As reações adversas mais frequentemente notificadas foram diarreia (2%) e cefaleia (2%). A reação adversa mais 
grave vista num doente individual, foi uma reação de hipersensibilidade que incluiu erupção cutânea e efeitos hepáticos graves. Doenças 
do sangue e do sistema linfático: frequentes diminuição do número de glóbulos brancos, da hemoglobina e das plaquetas Doenças do 
sistema imunitário Pouco frequente Hipersensibilidade, Desconhecido síndrome de reconstituição imunológica Doenças do 
metabolismo e da nutrição muito frequentes aumento do colesterol total e LDL frequentes diminuição do apetite, aumento dos 
triglicéridos Perturbações do foro psiquiátrico muito frequentes Insónia, frequente sonhos anormais, depressão, perturbações do sono, 
humor depressivo, ansiedade Pouco frequente Ideação suicida ou tentativa de suicídio (principalmente em doentes com história pré-
existente de depressão ou doença psiquiátrica) Doenças do sistema nervoso Muito frequente Cefaleia, Tonturas Frequente sonolência 
Doenças gastrointestinais Muito frequente Náuseas, diarreia, aumento da amilase pancreática Frequente Vómitos, flatulência, dor e 
desconforto abdominal, aumento da lipase, xerostomia Afeções hepatobiliares muito frequentes aumento das transaminases frequentes 
aumento da bilirrubina Pouco frequente Hepatite raro insuficiência hepática aguda Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos 
Frequente Erupção cutânea, prurido Afeções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos Pouco frequente Artralgia, mialgia 
Perturbações gerais e alterações no local de administração Frequente Fadiga Exames complementares de diagnóstico Frequente 
Aumentos da ALT e/ou AST e CPK. Alterações nos parâmetros bioquímicos laboratoriais Quando administrados com outros 
medicamentos antirretrovíricos, dolutegravir e rilpivirina têm sido associados a aumentos na creatinina sérica que ocorreram na primeira 
semana de tratamento. Durante as primeiras quatro semanas de tratamento com Juluca, ocorreram aumentos na creatinina sérica que se 
mantiveram estáveis ao longo de 48 semanas. Estas alterações estão relacionadas com a inibição do transporte ativo e não são 
consideradas clinicamente relevantes uma vez que não refletem uma alteração na taxa de filtração glomerular. TITULAR DA AIM:  ViiV 
Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Reino Unido. DATA AIM: 16 Maio 2018; DATA REVISÃO 
DO TEXTO: 16 Maio 2018. 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos:
http://www.ema.europa.eu. Para mais informações deverá contactar o representante local do titular da AIM. VIIVHIV, Unipessoal Lda., R.
Dr. António Loureiro Borges, nº3, Arquiparque-Miraflores, 1495-131 Algés, NIPC-509117961. Medicamento sujeito a receita médica restrita, 
de utilização reservada a certos meios especializados. Para mais informações ou em caso de suspeita de acontecimento adverso 
contactar o Departamento Médico da ViiV Healthcare – Telf: +351 21 094 08 01. 

PT_9229901_D6.indd   1 10/22/2018   8:50:45 PM
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MENSAGEM DE BOAS VINDAS

A Sociedade Portuguesa de Virologia (SPV) dá as boas vindas a todos os participantes do 
“V Congresso Nacional de Virologia – IX Encontro da Sociedade Portuguesa de Virologia”.
Esta quinta edição, é particularmente especial para nós, pois coincide com a celebração 
dos 20 anos de fundação da SPV.

No ano em que se celebram os 100 anos da pandemia da gripe espanhola, conhecida em 
Portugal por pneumónica, não poderíamos deixar de lembrar a história de um vírus que, em 
1918, terá causado mais de 50 mil mortes em Portugal e mais 50 milhões em todo o mundo. 
Também não poderíamos deixar de trazer para o nosso congresso o retorno do Sarampo à 
Europa numa altura em que o movimento anti-vacinas ameaça o regresso desta doença, que 
pode custar vidas, a países como Portugal, com um programa eficaz de vacinação.

Mas muitos mais temas atuais da Virologia Clínica serão abordados e apresentados, não 
só nas várias palestras do congresso, mas também através das muitas comunicações em 
painel que foram submetidas.

A todos um muito obrigada pela presença e participação.

Maria São José Alexandre                                                                              Paulo Paixão
Presidente do Congresso                                                                               Presidente da SPV
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PROGRAMA CIENTÍFICO

26 OUTUBRO 2018 | sexta feira

8H30 
ABERTURA DO SECRETARIADO

Moderadores: Maria São José Alexandre e Maria João Alves

9H00 - 9H30  
A ameaça dos arbovírus: presente e futuro 
Renata Dezengrini (Univ. Federal Mato Grosso, Brasil)

Moderadores: Francisco George e Paulo Paixão   

9H30 - 10H00
Vigilância e diagnóstico dos vírus da gripe  
sazonais e emergentes, em Portugal 
Raquel Guiomar  (Inst. Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Lisboa)

10H00 - 10H30
A pandemia de gripe de 1918: 100 anos depois  
Helena Rebelo de Andrade (Inst. Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Lisboa)

10H30 - 11H00
COFFEE-BREAK E VISITA AOS POSTERS

11H00 - 11H15 
ABERTURA OFICIAL DO CONGRESSO 

11H15 - 11H30 
ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DRª GRAÇA ROCHA

Moderadores: Guilherme Gonçalves e Raquel Guiomar    

11H30 - 12H00
Sarampo: o regresso à Europa
Ana Correia (Unidade de Saúde Pública - ACeS Cávado I - Braga)

12H00 - 12H30
HAV: os recentes surtos da Europa 
Rita Sousa (Inst. Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Lisboa)

12H30 - 13H00
A ameaça dos enterovirus não-polio: EV D68 e EV 71  
Maria São José Alexandre (Faculdade Farmácia, Universidade do Porto)  

13H00 - 14h30 
ALMOÇO DO CONGRESSO

Moderadores: José Miguel Azevedo Pereira e Hugo Sousa    

14H30 - 15H00 
Antivíricos de ação direta:  
a revolução no tratamento da hepatite C 
Ana Claudia Miranda (Hospital Egas Moniz, Lisboa)

15H00 - 15H30
Vírus JC, imunossupresores e esclerose múltipla:  
que ligação? Vitor Duque (Hospitalar e Universitário de Coimbra)

15H30 - 16H00 
Visita virtual aos Posters Maria São José Alexandre  (FFUP) 

16H00 - 16H30 
COFFEE-BREAK E VISITA AOS POSTERS

Moderadores: Maria Augusta Guimarães e Madalena Almeida Santos  

16H30 - 17H00
O homem, o papilomavirus, as vacinas e o cancro:  
uma questão de género?
Rui Medeiros (Instituto Português de Oncologia, Porto)

17H00 - 17H30
Syndromic approaches to infection detection:  
TaqMan® array cards 
Martin D. Curran (Public Health England, Addenbrooke´s Hospital, United Kingdom)

17H30 - 18H00 
APRESENTAÇÃO/DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS 
Sofia Almeida (CHUCB), Paulo Paixão, José M. Azevedo Pereira 

18H00 - 18H30 
PORTO HONRA - ATUAÇÃO GRUPO DE FADOS DA FFUP

27 OUTUBRO 2018 |  sábado

Moderadores: Rita Sousa e Maria São José Alexandre

9H00 - 9H30 
APRESENTAÇÃO ORAL DO TRABALHO
Prémio Drª Graça Rocha

9H30 - 10H00
HEV numa abordagem “One Health” 
João Mesquita (Instituto Politécnico de Viseu)

10H00 - 10H30 
Infeções Víricas Nosocomiais 
Carlos Alves (Centro Hospitalar São João, Porto)

10H30 - 11H00
COFFEE-BREAK E VISITA AOS POSTERS
Moderadores: Vítor Duque e Vanda Mota

11H00 - 11H30
Co-morbilidades associadas à infeção por HIV   
José Miguel Azevedo Pereira (Faculdade Farmácia, Univ. de Lisboa)  

11H30 - 12H00
Co-infeção HIV/Mycobacterium tuberculosis 
Elsa Anes (Faculdade Farmácia, Universidade de Lisboa)

12H00 - 12H30 
Infeções víricas na gravidez 
Paulo Paixão (Faculdade de Ciências Médicas, Univ. Nova de Lisboa)

Moderadores: Paulo Paixão e Martin Curran

12H30 - 13H00 
Human virome: 
redefining the frontier of clinical virology
Elisabeth Puchhammer-Stöckl (Medical University Vienna, Austria)

13H00
ENCERRAMENTO
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Rubéola: concentração de anticorpos IgG em mulheres  
em idade fértil – 7 anos em revisão (2011-2017)

P. Palminha1; E. Vinagre1; T. Lourenço1; C. Ribeiro1

1Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Departamento de Doenças Infeciosas, Av. Padre Cruz 
1649-016, Lisboa Portugal. paula.palminha@insa.min-saude.pt

Introdução: A concentração de IgG induzida pela vacina contra a rubéola é menor do 
que a que ocorre após a infeção natural (1,2). Diferentes estudos (3,4) demonstraram 
que, em aproximadamente, 10% dos vacinados, as IgG decrescem, ao longo do tempo, 
abaixo do nível considerado protetor pela OMS (10 UI/mL) (4). 
Objetivos: Avaliação da concentração de IgG, anti-vírus da Rubéola, em coortes de 
mulheres em idade fértil, abrangidas pelo PNV e estudadas no INSA entre 2011-2017. 
Material e Métodos: Entre 2011-2017 foram estudados, para avaliação do estado 
imunitário contra a rubéola, 1041 soros de mulheres. A deteção de IgG foi efetuada 
utilizando reagentes comerciais cujo limite de positividade é 15 UI/mL, sendo 
inconclusivos os resultados entre 10-14 UI/mL e negativos os <10 UI/mL.  
Resultados: Verificou-se que 10,0% (n=104) das mulheres estudadas eram não imunes 
à rubéola, 7,5% (n=78) possuíam resultado inconclusivo e 82,5% (n=859) resultado 
positivo. Da análise quantitativa dos resultados observou-se 26,7% (n=278) com IgG 
entre 15-50 UI/mL, 20,8% (n=217) entre 51-100 UI/mL, 30,9% (n=322) entre 101-399 
UI/mL e 4.0% (n=42) com IgG≥400 UI/mL
Discussão: Desta avaliação salienta-se que 10 % das mulheres estudadas, apesar das altas 
coberturas vacinais em Portugal, eram não imunes à rubéola. Da analise quantitativa dos 
resultados positivos destaca-se que a maior parte das mulheres estudadas (26,7% e 20,8%) 
possuíam IgG sérica entre 15 e 100 UI/mL. Estes resultados reforçam a necessidade de 
avaliação do estado imunitário, e se necessário vacinação contra a rubéola, das mulheres 
em pré-gravidez para garantir a eliminação da rubéola congénita. 

REFERÊNCIAS: 
[1] Reef SE, Plotkin SA. Rubella Vaccine In: Plotkin SA editors. - Vaccines. 6th ed. Edinburgh: Elsevier/Saunders, 
2013.p.688–717.
[2] Christenson B, Bottinger M. Long-term follow-up study of rubella antibodies in naturally immune and vaccinated 
young adults.Vaccine, Vol 12, January 1994.p. 41–45.
[3] Lin et al. Persistence and Titer Changes of Rubella Virus Antibodies in Primiparous Women Who Had Been 
Vaccinated with Strain RA 27/3 in Junior High School Clinical and Vaccine Immunology January 2012 Volume 19 
Number 1,1-4.
[4] Davidkin et al Persistence of measles, mumps, and rubella antibodies in an MMR-vaccinated cohort: a 20-year 
follow-up. J Infect Dis 2008 Apr 1;197(7):950-956.
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Infeções víricas respiratórias graves em idade adulta  
– amostra de uma Unidade de Cuidados Intermédios

Joana Laranjinha1, Adriana Alves2, Valquíria Alves3

1Serviço de Doenças Infecciosas, Departamento de Medicina, Hospital Pedro Hispano, Rua Dr Eduardo 
Torres, 4464-513, Matosinhos, Portugal, larinjoana@gmail.com
2Unidade de Cuidados Intermédios Polivalente, Serviço Medicina Interna, Departamento de Medicina, 
Hospital Pedro Hispano, Rua Dr Eduardo Torres, 4464-513, Matosinhos, Portugal
3Laboratório de Microbiologia, Serviço de Patologia Clínica, Departamento de MCDT, Hospital Pedro 
Hispano, Rua Dr Eduardo Torres, 4464-513, Matosinhos, Portugal

Introdução: A abordagem das infecções respiratórias graves em adultos dirigiu-se, 
classicamente, a agentes bacterianos. O contributo de agentes víricos foi subestimado 
no passado, por técnicas diagnósticas obsoletas e terapêuticas ineficazes1.
Objetivos: Caracterizar clinicamente população de adultos admitidos por infeção 
respiratória vírica grave.
Material e Métodos: Análise retrospectiva das admissões numa Unidade de Cuida-
dos Intermédios, entre 01/01/2017 e 20/02/2018, com infeção por influenza A (infA), 
B(infB) e/ou vírus sincicial respiratório(VSR). O teste de diagnóstico utilizado foi o 
Xpert®Xpress Flu/RSV.
Resultados: Dos 50 doentes incluídos, 22 homens e 28 mulheres, idade média 73±11 
anos, 22 foram infB, 16 VSR, 10 infA e dois infeção mista por infB e VSR; 66% com 
doença pulmonar crónica prévia e 40% história de tabagismo. O sintoma mais pre-
valente foi dispneia(54%); contudo, 3 admissões em choque séptico e 5 em edema 
pulmonar agudo, com APACHE II médio à admissão de 18 pontos. O ratio PaO2/
FiO2 médio foi 187, à admissão: 80% tiveram suporte ventilatório (média 4 dias) e 
100% oxigenoterapia (média 9 dias). Apenas 52% das admissões por influenza realiza-
ram tratamento com oseltamivir, por diagnóstico tardio. Cinco doentes necessitaram 
de admissão em Cuidados Intensivos. A mortalidade associada foi 20% (10 casos): 6 
infA/infB e 4 VSR. Das mortes por influenza, 3 tinham realizado vacinação antigripal 
e 5 oseltamivir. 
Discussão/conclusão: As técnicas de amplificação de ácidos nucleicos melhoraram a 
identificação de vírus, importantes agentes de infeção respiratória grave em idade adulta2. 
Uma alta sensibilidade diagnóstica e investimento em novos antivirais são necessários na 
diminuição de admissões hospitalares tardias e da morbimortalidade associada.

REFERÊNCIAS: 
[1] Walter, J. M.; Wunderink, R. G. et al. Severe Respiratory Viral Infections: New Evidence and Changing Paradigms, 
Infectious Disease Clinics of North America 2017, 31:3, 455-74
[2] Nguyen, C.; Kaku, S. et al. Viral Respiratory Infections of Adults in the Intensive Care Unit, Journal of Intensive 
Care Medicine 2016, 31:7, 427-41
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HIV and Mycobacterium tuberculosis co-infection leads 
to differential regulation of cathepsins and cystatins in 
macrophages and dendritic cells

Fialho AC, Pires D, Calado M, Carmo N, Azevedo-Pereira JM and Anes E
Research Institute for Medicines (iMed.ULisboa), Faculty of Pharmacy, Universidade de Lisboa, Portugal

Introduction: Mycobacterium tuberculosis (Mtb), the causative agent of tuberculosis 
(TB), and the human immunodeficiency virus (HIV), the etiological agent for AIDS, 
have a major common reservoir in macrophages (Mø) and dendritic cells (DCs). These 
viral reservoirs represent a challenge to HIV eradication since they continue produ-
cing virus in tissue despite antiretroviral therapy. In the case of Mtb, one third of the 
world population is latently infected. Factors such as HIV co-infection are known to 
create immunosuppressive conditions and reactive TB in latently infected people. 
Upon infection in phagocytic cells the elimination of these pathogens and the pro-
teolytic processing and presentation of pathogen-derived antigens depends on the ac-
tivity of lysosomal hydrolases, such as cathepsins. 
Objectives: The aim of this study is to elucidate the expression pattern of cathepsins 
and cystatins in Mø and DCs co-infected with HIV and Mtb relatively to mono-infec-
tions in order to identify possible targets for host targeted therapies.
Material e Métodos: Rt-Qt PCR and analysis of the transcriptome of infected cells.
Results: Our results show that co-infection in Mø have a repression pattern of ca-
thepsins and while for DC the opposite is true. Specifically, cathepsin S is downregula-
ted in co-infected Mø and upregulated in DC.
Discussion/conclusions: These results suggest that, the manipulation made by the pa-
thogen is related to the differential function of these professional phagocytic and anti-
gen presenting cells and that cathepsin S is a potential target for antigen presentation 
improvement in the context of co-infection.

ACKNOWLEDGEMENTS: to FCT, PTDC/SAU-INF/28182/2017, Instituto Português do Sangue.
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Infeção por RSV (vírus sincicial respiratório) no Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra- outono/ inverno 
2017/18 – População adulta

Rui Soares1, 3, João Vaz2, Vanda Mota2, Lurdes Correira2, Luís Nina1, Frederico Valido1, 
Fernando Rodrigues2, Henriqueta Pereira2

1 Serviço de Patologia Clínica do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, Portugal, rui.soares@uc.pt ;
2 Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal
3 Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Portugal;

Introdução: A pesquisa de agentes patogénicos por Biologia Molecular em tempo real 
possibilita um diagnóstico mais rápido com instituição de medidas terapêuticas mais 
dirigidas e mais precoces. No caso das síndromes gripais, a utilização de testes múl-
tiplos (Xpert Xpress Flu/RSV – Cepheid GeneXpert) para pesquisa em tempo real de 
vírus influenza e RSV, permitiu a identificação de RSV em adultos.
Pretende-se avaliar o impacto clínico e a evolução destes casos. 
Objetivos: - Avaliação dos dados epidemiológicos da infeção por RSV em adultos, no 
período outono/ inverno, nos CHUC; - Evolução clínica dos doentes em causa; -  Uti-
lidade da deteção do RSV no diagnóstico e prognóstico.
Material e Métodos: Análise dos processos dos doentes a quem foi efetuada pesquisa 
de vírus influenza e RSV, no período de 15 de novembro de 2017 a 15 de março de 
2018, em adultos nos serviços de urgência do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra.
Resultados: De um total de 1491 doentes a quem foi pedido teste por biologia mo-
lecular para determinação de vírus influenza A e B e RSV, 116 foram positivos para 
RSV, tendo 8 deles determinado infeção concomitante por influenza e RSV. 10% dos 
doentes infetados com RSV acabaram por falecer.
Discussão/conclusão: A deteção da infeção por RSV em adultos pode vir a ser 
importante na orientação clínica e até determinante no prognóstico.
Nos doentes com diferentes comorbilidades e no doente oncológico, a presença do 
RSV pode alterar o plano instituído e pode ser fator determinante no plano de atuação 
traçado pelo clínico.

REFERÊNCIAS 
[1] Greenough A, Theodoridou M, Kramvis A, Mammas IN, Christaki I, Koutsaftiki C, Koutsaki M, Kostagianni G, 
Portaliou D, Papadopoulou P, et al.  Paediatric Virology Study Group. Athens: Oct 10, 2015.
[2] Bloom SR, Kuhlthau K, Cleave J, Knapp AA, Newacheck P, Perrin JM. Health care transition for youth with special 
health care needs. Journal of Adolscent Health 2012;51:213-9.
[3] Fegran L, Hall EO, Uhrenfeldt L, Aagaard H, Ludvigsen MS. Adolescents’ and young adults’ transition experiences 
when transferring from paediatric to adult care: a qualitative metasynthesis.  International Journal of Nursing 
Studies 2014;51(1):123-35.
[4] Guyatt GH, Oxman AD, Vist G, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coello P, et al for the GRADE Working Group. GRADE: 
An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2008;336(7650):924-6.
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Determinação da avidez das IgG em casos de sarampo 
laboratorialmente confirmados em 2017

P. Palminha1; E. Vinagre1; S. Lopo1; T. Lourenço1; C. Ribeiro1; C. Roque1

1Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Departamento de Doenças Infeciosas, Av. Padre Cruz 
1649-016, Lisboa Portugal.  
paula.palminha@insa.min-saude.pt

Introdução: A determinação da avidez das IgG antivírus do sarampo permite, em indi-
víduos não vacinados, complementar as metodologias laboratoriais utilizadas na con-
firmação de caso (IgG de baixa avidez) e em vacinados, identificar falências vacinais 
secundárias devido à alta avidez das IgG em circulação ou primárias pela deteção de 
IgG com baixa afinidade (1).
Objetivos: Determinação da avidez das IgG em casos de sarampo, pelo vírus selvagem, 
confirmados laboratorialmente em 2017.   
Material e Métodos: A determinação da avidez das IgG foi efetuada em 19 casos con-
firmados de sarampo; 7 casos eram indivíduos não vacinados, 8 eram vacinados e 4 
desconheciam o estado vacinal. Foram utilizados reagentes comerciais com a ureia 
como agente desnaturante. 

Resultados: Em 7 casos foram detetadas IgG de baixa avidez (IA<40%): 5 não vacina-
dos, um vacinado e um com estado vacinal desconhecido. Foram identificadas IgG de 
alta avidez (IA>60%) em 10 casos: 8 vacinados, um que desconhecia o estado vacinal 
e um não vacinado. Dois casos, com estado vacinal desconhecido, apresentavam IgG 
de média avidez (40<IA≤60).  
Discussão: Com este estudo foram identificados 7 casos de primoinfeção (baixa avi-
dez), 8 casos de falências vacinais secundárias (alta avidez), 1 caso de reinfeção (alta 
avidez) e 1 caso que pode corresponder a uma falência vacinal secundária quer a rein-
feção (alta avidez). Os dois casos com IgG de média avidez poderão provavelmente 
corresponder a primoinfeções pois foram identificados retrospetivamente, com soros 
colhidos tardiamente. Desta avaliação conclui-se que nos casos de sarampo de 2017 
não ocorreram falências vacinais primárias, mas sim 8 secundárias. 

REFERÊNCIAS: 
[1] Mercader S, Garcia P, Bellini WJ. Measles Virus IgG Avidity Assay for Use in Classification of Measles Vaccine 
Failure in Measles Elimination Settings. Clinical and Vaccine Immunology, 2012 Nov 19;11: 1810–1817.
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Association of Epstein-Barr virus with gastric cancer in a 
central region of Portugal

Célia Nogueira1, Marta Mota1, Rui Gradiz1,2, Maria Augusta Cipriano2, Francisco 
Caramelo1, Hugo Cruz1, Ana Alarcão1, Francisco Castro e Sousa1,2, Fernando Oliveira1,2, 
Fernando Martinho2, João Moura Pereira3, Paulo Figueiredo3, Maximino Leitão1,2

1Faculty of Medicine, University of Coimbra, Rua Larga 3004-504, Portugal. 
2 University Hospital of Coimbra, Praceta Prof. Mota Pinto 3000-075, Portugal
3 IPOCFG, E.P.E., Av. Bissaya Barreto 3000-075, Portugal
cnogueira@fmed.uc.pt

Introdution: Gastric cancer (GC) is one of the most common neoplasms in Portugal, 
and the third leading cause of cancer-related deaths worldwide. Epstein-Barr virus 
(EBV) has been associated with gastric carcinoma; nearly 10% of all cases of GC are 
positive for EBV.
Aims: We aim to determining the frequency of EBV-associated gastric carcinoma (EB-
VaGC) in the population of the central region of Portugal and drawing both epidemio-
logical and clinicopathological features of EBVaGC in this geographic area relating to 
Helicobacter pylori infection.
Material and methods: We have analyzed 82 gastric carcinoma cases and 33 healthy in-
dividuals (control group) for the presence of EBV by PCR and by in situ hybridization 
for EBV-encoded small RNAs (EBERs). The status of H. pylori infection was assessed 
by serology and by PCR.
Results: EBV was detected by PCR in 90.2% of stomach cancer cases, whereas EBERs 
were detected in 11%. The analysis of the clinicopathological characteristics of EBVa-
GC reveals a male predominance (p = 0.037), an association with older age, a localiza-
tion in gastric antrum, in histology a predominance of intestinal type and a tendency 
to have a worse prognosis and a worse survival. H. pylori infection was detected in 
62.2% of the GC and it´s prevalence was higher in the EBV-negative gastric carcino-
mas (64.4% vs 44.4%).
Discussion / Conclusion: The present study shows that prevalence of EBVaGC among 
our population is in accordance with the worldwide prevalence. EBV infection seems to 
be associated to poorer prognostic and no relation to H. pylori infection has been found.

REFERÊNCIAS: 
[1] Doe, J. A.; Smith, J. D. Journal ano,volume, páginas.
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Rhinovirus Infection is influenced by outdoor-air rhinovirus 
presence and polymorphisms in TOLLIP and IL6 genes

Marino R.1,2,3, Rodrigues A.F.1,2, Santos A.M.1,2, Ferreira A.M.1,2,Barreira ME.1,2, Cabeda JM.1,2

1 FP-ENAS Research Center, CEBIMED unit, Porto, Portugal . jcabeda@ufp.edu.pt
2 Universidade Fernando Pessoa, Health Sciences Faculty, Porto, Portugal 
3 Università’ degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italy

Introduction: Rhinovirus are picornavirus with over 150 serotypes and 3 species [1]. 
Although usually causing common colds, in Asthma, COPD and elders it may cause 
life-threatening disease [2].
Objective: Study the seasonality of rhinovirus in Portugal and the role of air-borne vi-
rus and Immune-system related genetic variations (TOLLIP rs5743899, IL6 rs1800795, 
IL1B rs16944, TNFA rs1800629).
Material and Methods: 89 young volunteers donated a blood sample and monthly na-
sal swabs in RNALatter. Weekly outdoor and indoor air samples were collected [3] and 
treated as the nasal swabs. DNA was extracted with Qiamp-mini-Blood-DNA (Qia-
gen), and RNA with Qiamp-Viral-RNA (Qiagen). Viral RNA was quantified by RTqP-
CR on Lightcycler 1.1 (Roche;[4]. Polymorphisms were genotyped by PCR-RFLP [5-7].
Results: Nasal Rhinovirus frequency was lowest in May and maximum in Novem-
ber. No indoor-air samples showed rhinovirus, but outdoor air samples tested positive 
for rhinovirus in concordance with the nasal samples (frequency and concentration). 
TOLLIP and IL6 polymorphisms (but not IL1B and TNF) were found to influence rhi-
novirus nasal detection:  TOLLIP-G individuals were more often year-long rhinovirus 
free; IL6-C individuals showed higher rhinovirus titres. 
Discussion/Conclusion: Seasonal variation in Portugal was fund to be similar to the 
one described elsewhere. Outdoor-air rhinovirus correlation to nasal detection sug-
gests air borne virus as a relevant infection route. Immune-System related polymor-
phisms were found to influence rhinovirus infection: TOLLIP gene impacts TLR2 sig-
nalling (influences capsid recognition); IL6 limits viral clearance after infection. Both 
theoretical effects are in agreement with the results found.

ACKNOWLEDGEMENTS: The work was partially financed by FCT grant UID/Multi/04546/2016 and UID/

Multi/04546/2013.

BIBLIOGRAPHY: 
[1] Palmenberg AC. et al.  Science 2009, 324, 55
[2] Blaas D, Fuchs R. Mol Cell Pediatr. 2016, 3, 21
[3] Myatt TA et al. BMC Public Health 2003, 3, 5
[4] Myatt TA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2004, 169, 1187
[5] de Araujo FJ et al. PLoS Negl Trop Dis. 2015, 9, e0003875
[6] Honsawek S et al. Genet Mol Res. 2011,10, 1674
[7] shii T et al. Respir Med. 2000, 94, 847
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Na rota dos descobrimentos de novos alvos antivirais contra 
a gripe - Mapeamento computacional do domínio efetor da 
proteína NS1 

João Trigueiro-Louro1,2, Vanessa Correia2, Luís Santos2, Rita C. Guedes3, Helena Rebelo-de-Andrade1,2

1 Host-Pathogen Interaction Unit, iMed.ULisboa, Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal  
2 Unidade de Resistência aos Antivirais, DDI, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSARJ), 
I.P., Portugal.  
3 Medicinal Chemistry Unit, iMed.ULisboa, Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal 
H.Rebelo.Andrade@insa.min-saude.pt

Introdução: O vírus influenza A(VIA) representa uma ameaça constante para a saúde 
pública. Os antivirais disponíveis apresentam limitações, sendo fundamental inves-
tigar novos alvos terapêuticos[1]. A proteína conservada NS1 do VIA interage com 
múltiplas proteínas do hospedeiro, oligomeriza e tem função essencial na replicação e 
patogénese viral[2]. Não existem fármacos contra a NS1. 
Objetivo: Identificar potenciais regiões-alvo na NS1 do VIA para o desenvolvimento 
de uma estratégia antiviral universal. 
Material e Métodos: Dataset contendo 28392 sequências nucleotídicas do gene NS do 
VIA, em circulação no Homem, a nível mundial. Estudo do grau de conservação e 
druggability da proteína através de metodologias computacionais[3-4].  
Resultados: A proteína NS1 apresenta maioritariamente 230 aminoácidos(aa), com 
grande variabilidade na porção C-terminal (202-237aa), comprometendo a conser-
vação nesta região. Foram identificadas 4 regiões altamente conservadas no domínio 
efetor da proteína. O estudo de druggability evidenciou 6 potenciais binding pockets 
(≥10aa) com elevado score (>0.7; escala 0-1). O estudo integrado de conservação e 
druggability revelou 24 potenciais locais de ligação(LL). 
Discussão/conclusão: Adicionalmente aos LL: 122[5],127[6],141[6],144[7],167[6],191[8] e 
193[8], com função descrita na literatura, identificámos 17 novos LL, não descritos an-
teriormente, e que foram mapeados. Estes são surface-exposed e poderão constituir 
potenciais alvos moleculares para modulação farmacológica, pela disrupção da oligo-
merização (da NS1) ou de interações com proteínas do hospedeiro. A avaliação exper-
imental da relação estrutura-função por mutagénese (site-directed) destes LL será cru-
cial para a validação da NS1 como alvo antiviral; para evidenciar quais as regiões-alvo 
mais promissores; e para o design de fármacos anti-VIA universais, dirigidos aos lo-
cais conservados identificados. 
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Vírus Toscana: um vírus emergente transmitido  
por flebótomos negligenciado em Portugal

Fátima Amaro1, Líbia Zé-Zé1, Maria Teresa Luz1, Maria João Alves1

1 Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 
Avenida da Liberdade 5, 2965-575, Águas de Moura, Portugal

O arbovírus Toscana (género Phlebovirus, família Phenuiviridae) está presente nos paí-
ses da Bacia do Mediterrâneo e é reconhecido como um importante agente patogénico 
devido à sua capacidade de provocar síndromes febris assim como doença no sistema 
nervoso central, nomeadamente meningite e meningoencefalite. Este vírus neurotró-
pico foi inicialmente isolado na região da Toscânia, Itália, em espécimes de flebótomos 
da espécie Phlebotomus perniciosus (Diptera, Psychodidae) e 12 anos depois, em 1983, 
foi isolado num paciente com meningite internado num hospital da mesma região. 
Também em 1983, o vírus foi isolado, na Suécia, de um caso clínico que adquiriu a 
infeção no Algarve. Portugal foi considerado, desde então, um país endémico para o 
vírus Toscana. 

Em Portugal, o diagnóstico laboratorial de flebovírus é realizado no Centro de Estudos 
de Vectores e Doenças Infeciosas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
(CEVDI/INSA) desde 2007. Dados obtidos em estudos retrospetivos demonstram que 
o vírus Toscana é um agente patogénico negligenciado no nosso país. Esta suposição 
é apoiada pelo facto de infeções recentes ou em curso terem sido confirmadas em 
amostras cujos pedidos de diagnóstico laboratorial foram direcionados especifica-
mente para outros vírus neurotrópicos como o vírus West Nile (família Flaviridae) e o 
vírus da coriomeningite linfocitária (família Arenaviridae). O trabalho de investigação 
no CEVDI tem resultado no esclarecimento da casuística da infeção por Toscana em 
casos clínicos, na caracterização da população vetorial e na identificação de novos fle-
bovírus isolados, cuja capacidade patogénica se encontra em estudo. 

Nesta publicação pretendemos apresentar os resultados do diagnóstico de flebovírus no 
Laboratório Nacional de Referência de Doenças Transmitidas por Vetores/CEVDI/INSA

AGRADECIMENTOS: Este trabalho foi parcialmente financiado pelo projeto FCT PTDC/DTP-SAP/0859/2014
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Hepatite E em infetados por VIH- uma primeira amostra

C. Valente1, R. Carvalho1, R. Gonçalves1, M.Prata1 e J. Saraiva da Cunha1

1Serviço de Doenças Infecciosas; CHUC-Coimbra

Introdução: a evolução e prevalência da infeção por vírus da hepatite E (VHE), em indi-
víduos infetados por VIH, não estão bem estabelecidas, existindo resultados muito dís-
pares relativos à susceptibilidade daqueles indivíduos a este vírus, nas diferentes áreas do 
globo. Recentemente têm sido relatados casos de infeção crónica em imunodeprimidos, 
atribuídos ao atraso na seroconversão e prolongamento do estado virémico do VHE.
Objetivos: determinar a prevalência do VHE numa amostra populacional de indiví-
duos infetados por VIH, acompanhados numa consulta de imunodeficiência.
Material e Métodos: os autores fizeram uma análise retrospetiva, aleatória, nos últimos 
seis meses, para avaliar a prevalência do VHE numa população de infetados por VIH e 
para a qual foi realizada uma colheita de sangue na consulta de rotina, com o objetivo de 
testar o Ac-VHE IgG e IgM, bem como o ARN-VHE. Foram obtidos dados demográfi-
cos, imunológicos, virológicos, bioquímicos e presença de coinfeção por vírus das hepa-
tites A, B e C (VHA, VHB e VHC), bastando para este último a presença de anticorpo.
Resultados: Neste período de tempo foram analisados 90 doentes (3,6% do total em 
seguimento), com uma idade média de 53,3 anos e maioritariamente do sexo masculi-
no (86%). Foram encontrados 15 doentes (16,6%) com evidência de exposição prévia, 
todos com ARN-VHE indetetável. Todos, excepto 1 doente (VIH2), estavam sob ART 
e 6 deles (6,7%) apresentavam ARN-VIH detetável. Analisando o tempo de doença, 
este não foi diferente no grupo com IgG+ (13 anos) e IgG- (11 anos). Não houve dife-
rença estatística entre os TCD4 dos IgG+ (638 cél) e dos IgG- (573 cél)(p 0,7). Também 
a estratificação dos TCD4, revelou 13,3% com valor entre 200-350 cél/mm3, 20% entre 
350-500 cél/mm3 e a maioria (66,6%) com um valor > 500 cél/mm3, sem diferenças 
estatísticas entre o grupo com IgG+ e o grupo com IgG-(p 0,36). Quando feita a análise 
dos TCD4 no momento de diagnóstico, também não foram encontradas diferenças 
(p-0,91): (IgG+ 431 cél/mm3 vs IgG-402 cél/mm3). Quanto ao valor de AST e ALT não 
houve diferenças entre IgG+ e IgG-, sendo os valores de AST de 33,8 e 32,1 e da ALT 
35,7 e 37,4, respetivamente. Analisados os doentes com ALT>40, apenas 3 (11,5%) ti-
nham tido exposição prévia ao VHE. As co-infeções por vírus das hepatites A (VHA), 
B (VHB) e C (VHC) estiveram representadas em 82,2%, 3,3% e 34,4%, respetivamente 
e sem significado estatístico (VHA e VHC), no que diz respeito aos dois grupos. O 
único doente com cirrose tinha IgG+, mas era co-infetado e tratado por VHC.
Conclusão: a prevalência do VHE nesta amostra de doentes foi de 16,6%, não se veri-
ficando diferenças estatísticas significativas nos indivíduos com exposição prévia, no 
que diz respeito a idade, tempo de doença, valor de TCD4 ou valor das transaminases. 
Esta análise tem limitações pelo reduzido número de doentes avaliados, pelo que será 
importante alargar esta amostra para se conhecer melhor a realidade do nosso país. 
Salienta-se a importância da pesquisa do VHE nos doentes infetados por VIH com al-
terações hepáticas, assumindo a maior gravidade daquela infeção em indivíduos com 
doença hepática subjacente.
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Deteção e caracterização molecular do vírus da hepatite E 
em animai domésticos de São Tomé e Príncipe

João Rodrigo Mesquita1,2, Claudia Istrate3, Nânci L. Santos-Ferreira4, Ana S. Ferreira4, José 
Veiga5, Wim H.M. van der Poel 6, Maria S.J. Nascimento2,4

1 Escola Superior Agrária de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu, Portugal
2 Instituto Saúde Pública, Universidade do Porto, Portugal
3 Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
4 Laboratório de Microbiologia, Faculdade de Farmácia, Universidade do Porto, Portugal 
5 Ministério da Saúde e Instituto Marquês de Valle Flor, São Tomé and Príncipe
6 Wageningen Bioveterinary Research, Lelystad, The Netherlands

Introdução: A infeção pelo vírus da hepatite E (HEV) no homem pode ser causada por 
4 genótipos, (HEV 1-4), os quais apresentam diferentes perfis epidemiológicos e clíni-
cos [1]. Em África são escassos os estudos sobre HEV [2], não havendo até hoje nenhum 
estudo sobre HEV e sobre a sua circulação em São Tomé e Príncipe (STP).
Objetivo:Pesquisar a presença de HEV em animais domésticos de STP e caracterizar 
geneticamente as estirpes encontradas.
Material e Métodos: Foram estudadas um total de 93 amostras de fezes de diferen-
tes espécies de animais domésticos (vaca, cabra, porco, macaco, galinha e pato). As 
suspensões fecais (10 % em PBS) foram clarificadas por centrifugação e 140 ul de so-
brenadante foi submetido a extração do ácido nucleico (QIAampviral RNA mini kit, 
QIAGEN). A pesquisa de RNA HEV foi realizada por RT-qPCR (primers região ORF2 
e 3) [3,4], tendo as amostras positivas sido submetidas a um nested RT-PCR (primers 
região ORF1) [5]. Os produtos amplificados foram sequenciados e submetidos a análise 
filogenética.
Resultados: Seis amostras (1 de vaca e 5 de porco) foram positivas para RNA HEV por 
RT-qPCR, mas apenas uma das amostras de porco produziu um amplicão por nested-
-RT-PCR, cuja sequenciação e análise filogenética permitiu caracterizar como HEV-3f. 
Esta sequência mostrou ser semelhante a outras reportadas no continente Europeu.
Discussão/conclusão: A deteção de uma estirpe HEV-3 em STP, semelhante às repor-
tadas na Europa levanta a questão sobre a possível origem transcontinental do HEV 
em STP e gera alerta para uma potencial transmissão zoonótica de HEV neste país.

REFERÊNCIAS: 
[1] Kamar N, et al (2012). Hepatitis E. Lancet, 379: 2477-88. 
[2] Kim JH, et al (2014) A systematic review of the epidemiology of hepatitis E virus in Africa. BMC Infectious Diseases, 
14: 308.
[3] Jothikumar N, et al (2006). A broadly reactive one-step real-time RT-PCR assay for rapid and sensitive detection of 
hepatitis E virus. Journal of Virological Methods, 131:65-71.
[4] Rolfe KJ, et al (2010). First case of genotype 4 human hepatitis E virus infection acquired in India. Journal of 
Clinical Virology, 48:58-61.
[5] Johne R, et al (2010). Detection of a novel hepatitis E-like virus in faeces of wild rats using a nested broad-spectrum 
RT-PCR. Journal of General Virology, 91: 750-758.

IX ENCONTRO DA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE VIROLOGIA

R 12



21

R
E

S
U

M
O

S
 S

U
B

M
E

TI
D

O
S

Evidência serológica de infeção humana pelo vírus do Nilo 
Ocidental em Portugal

Nânci L. Santos-Ferreira1, Ana S. Ferreira1, João Rodrigo Mesquita2,3, Maria S.J. Nascimento1,3

1 Laboratório de Microbiologia, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Porto, Portugal 
2 Instituto Politécnico de Viseu, Viseu, Portugal 
3 Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto, Porto, Portugal

Introdução: A incidência da infeção pelo vírus do Nilo Ocidental (WNV) tem aumen-
tado na Europa, especialmente na região sul [1]. Em Portugal, a infeção no homem tem 
sido raramente reportada embora estudos serológicos em cavalos e pássaros tenham 
mostrado a presença do WNV, em particular no sul [2].
Objetivos: i) estudar a prevalência da infeção por WNV em indivíduos da região Sul 
e Centro de Portugal; ii) avaliar se indivíduos do Sul apresentavam maior risco para 
infeção por WNV.
Material e Métodos: Entre 2015 e 2017 foram colhidas 332 amostras de sangue de 
indivíduos da região Sul (n=184) e Centro (n=148) de Portugal. A pesquisa de IgG 
anti-WNV foi feita por ELISA (Institut Virion/Serion, Germany). Diferenças de sero-
positividade foram avaliadas pelo teste Fisher (Graphpad Prism v5.0).
Resultados: Do total de 332 indivíduos estudados, 94 (28.3%) foram positivos para IgG 
anti-WNV. Dos 184 indivíduos da região Sul e dos 148 indivíduos da região Centro, 
73 (39.7%) e 21 (14.2%) apresentaram IgG anti-WNV, respectivamente. A diferença de 
seropositividade entre os indivíduos das duas regiões foi estatisticamente significativa 
(p<0,001). Não houve diferenças significativas entre idades e sexo.
Discussão/conclusão: A seroprevalência global para WNV da população Portuguesa 
estudada foi de 28.3%. Na região Sul, 39.7% dos indivíduos foram seropositivos para 
WNV enquanto que no Centro apenas 14.2%. A elevada seroprevalência do Sul de 
Portugal sugere um maior risco para infeção nesta região. Este estudo mostra pela pri-
meira vez que o WNV circula na população humana. Perante estes resultados, deverá 
começar a ser considerada a inclusão de WNV no diagnóstico de encefalite. 

REFERÊNCIAS: 
[1] Petersen LR, et al (2013). West Nile virus: review of the literature. JAMA. 17; 310 (3) : 308-15.
[2] Barros SC, et al (2011). Serological evidence of West Nile virus circulation in Portugal. Vet Microbiol. 28; 152 (3-4) 
: 407-10.
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Carga Viral EBV - factores preditivos de resposta e de 
monitorização à terapêutica do carcinoma indiferenciado 
da nasofaringe - Estudo VEBiNASO

Diogo Alpuim Costa MD1,16, Daniela Cochicho2,16, Margarida Ferreira MD3, Isabel Sargento 
MD3, José Diniz MD4, Cláudia Vieira PhD4, Eduardo Netto MD5,16, Mário Cunha2, Luís 
Martins2, Teresa Alexandre MD3, Duarte Machado MD3, Pedro Montalvão MD1,6, Sara 
Ramalho MD1,6, Margarida Silveira MD7, Alexandra Borges PhD8, Teresa Bacelar MD9, 
Lucília Pires6, Catarina Carrola6, Susana Esteves10, André Soares MD11, Hugo Duarte MD12, 
Manuel Jácome13, Rui Medeiros PhD14, Eduardo Breda PhD15, António Moreira MD3,9, Eurico 
Monteiro PhD15, Miguel Magalhães MD6

1 Unidade de Diagnóstico e Tratamento Integrado do Cancro de Cabeça e Pescoço, Instituto CUF de 
Oncologia; 2 Serviço de Patologia Clínica (Laboratório Virologia); 3 Serviço de Oncologia Médica,  
5 Serviço de Radio-Oncologia, 6 Serviço de Otorrinolaringologia, 7 Serviço de Patologia Clínica , 8 Serviço 
de Imagiologia, 9 Serviço de Medicina Nuclear, 10 Unidade de Investigação Clínica, 4 Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE; Serviço de Oncologia Médica, 11 Serviço de Radio-Oncologia, 

12 Serviço de Medicina Nuclear, 13 Serviço de Anatomia Patológica, 14 Laboratório de Virologia, 15 Serviço de 
Otorrinolaringologia, 16 Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE;  
Nova Medical School

Introdução: O Vírus EBV apresenta uma associação na etiopatogenia do carcinoma 
indiferenciado da nasofaringe (CINF). O estudo ou o valor da carga viral plasmática 
do EBV em doentes com CINF parece estar associado ao estadio, local ou metastática, 
persistência, recidiva (local ou á distância), resposta á terapêutica e, eventualmente, 
com a sobrevivência.
Objetivos: determinar a associação entre a remissão clínica e imagiológica completas 
e a negativação da carga viral do EBV, avaliada antes e após conclusão do tratamento 
anti-neoplásico.
Material e Métodos: O estudo VEBiNASO é prospectivo, longitudinal, observacional 
e multicêntrico, numa coorte de doentes com o diagnóstico histológico de CINF-VEB 
positivo. Pretende-se determinar o perfil serológico assim como as cargas virais no 
plasma e biópsias destes pacientes.
Resultados: Entre 2015 e 2017 foram avaliados 16 doentes (7 do sexo feminino, 9 sexo 
masculino), com uma média de idades de 49A [18, 74]. À data de diagnóstico, todos 
os doentes eram positivos para VCA IgM (excepto 2), para VCA IgG (média 520U/
mL), para EBNA IgG (média >599U/ml) e para EA IgG (média >150 U/mL). Todos 
os doentes apresentavam resultado Detectado em Carga Viral, na biópsia (média 
5.9x106UI/ugDNA), e no plasma (15580UI/mL). Após o primeiro tratamento, todos 
os doentes apresentavam Carga viral negativo no plasma, excepto 1, que viria a falecer 
7 meses após o fim do tratamento.
Discussão/conclusão: Os resultados obtidos estão de acordo com o descrito interna-
cionalmente. A determinação do mRNA do BARF-1 do EBV poderá servir como pos-
sível biomarcador preditivo de resposta/monitorização à terapêutica do CINF.

REFERÊNCIAS: 
Decaussin G., et al, Expression of BARF-1 gene encoded by Epstein - Barr virus in nasopharyngeal carcinoma biopsies. 
Cancer Res 2000; 60: 5584-8
Fiorini S., Ooka T. Secretion of Epstein–Barr virus-encoded BARF1 oncoprotein from latently infected B cells. Virology 
Journal 2008; 5: 70.
Martorelli D. et al, Spontaneous T cell responses to Epstein-Barr virus-encoded BARF1 protein and derived peptides 
in patients with nasopharyngeal carcinoma: Bases for improved immunotherapy. Int. J. Cancer 2008, 123: 1100–1107.
Niesters HG et al. Development of a real-time quantitative assay for detection of Epstein-Barr virus. J Clin Microbiol. 
2000 Feb;38(2):712-5.
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Avaliação da implementação do teste molecular rápido 
para rastreio de gripe 24h/7 dias por semana

Margarida Pereira1 Margarida Monteiro1, Carla Mendes Campos2,Filipa Carneiro1, Valquíria 
Alves1

1 Microbiologia, Serviço de Patologia Clínica, Unidade Local de Saúde de Matosinhos
2 Serviços Farmacêuticos, Unidade Local de Saúde de Matosinhos
amargarida2008@hotmail.com

Introdução: A introdução de técnicas de diagnóstico molecular (detecção por RT- 
PCR - real time polymerase-chain reaction) permitiram melhorar a identificação dos 
agentes etiológicos das infecções respiratórias virais, incluindo a pneumonia. 
Objetivos: Avaliação do impacte da introdução do teste molecular rápido Xpert® Xpress 
Flu/RSV 24h/7dias por semana no Serviço de Patologia Clínica (SPC).
Material e Métodos: Estudo retrospetivo. Até 2016 inclusive, o teste Real Cycler®GRIP 
Progenie Molecular apenas estava disponível 7h/5 dias/ semana. No inicio de 2017, 
introdução do teste molecular rápido Xpert® Xpress Flu/RSV  24h/7 dias/ semana no 
SPC. A metodologia de ambos os testes é RT-PCR. Avaliação do TAT (Turnaround 
Times), tempo médio de resposta, desde a receção da amostra até o resultado estar 
disponível electronicamente.
Resultados: Entre 2016 e 2018, observou-se um aumento do número de pedidos para 
rastreio laboratorial de gripe (de 252 para 923).No mesmo período, verificou-se um 
aumento significativo do número de casos de gripe com confirmação laboratorial de 
68 (27%) para 271 (29%). O TAT foi reduzido de 31h para 1:30h. O consumo de osel-
tamivir apresentou uma tendência crescente na nossa instituição, de 114 tomas/ ano 
2016 para 202 tomas/ ano 2018, o que correspondeu a um aumento de 177%. O tempo 
médio de início de oseltamivir diminuiu de 37h para 4:50h.   
Discussão/conclusão: Os nossos dados sugerem que a redução no TAT permitiu inicio 
mais precoce do antivírico bem como a implementação de medidas de controlo de 
infeção mais rapidamente. 
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Antiviral activity of extracts isolated from Portuguese plants 

Nânci L. Santos-Ferreira1,2,Clévio Nóbrega1, Marta Mota1,3, Jefferson Ribeiro1, Paulo 
Silva1,4, Fabiana Soares1,4, Leonel Pereira4, Célia Quintas5, Luís Pereira de Almeida1,2, Teresa 
Gonçalves1,3, Célia Nogueira1,3

1 CNC - Center for Neuroscience and Cell Biology, University of Coimbra; 
2 Faculty of Pharmacy of the University of Coimbra;  
3 FMUC - Faculty of Medicine of the University of Coimbra;
4 MARE – Marine and Environmental Sciences Centre / IMAR-Institute of Marine Research and Department 
of Life Sciences, FCTUC - Faculty of Sciences and Technology of the University of Coimbra; 
5 Meditbio and Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve. n_ferreira09@hotmail.com 

Introduction: Natural products are rich matrices and are used as source of substances 
with antimicrobial activity. Over the years they have been tested for the discovery and 
development of new antiviral drugs mainly for the treatment of high mortality/morbi-
dity viral diseases, especially among immunocompromised patients 
Aims: The aim of this study was to assess the antiviral activity of 5 natural extracts. 
Material e Methods: We used two models of viral infection, HEK-293T/Lentivirus 
(LV) and Caco-2/Coxsackievirus A12 (CVA12) for the screening of the antiviral po-
tential of extracts from two olive varieties (CO) and (MO); and from algae of the Filo 
Rhodophyta, extracts T, FG, and OP.Viral quantification was performed by fluorescen-
ce microscopy and quantitative RT-PCR, for each model. 
The cytotoxicity of the extracts was evaluated on the cell lines by the alamarBlue® assay 
following exposure to different concentrations of the extracts. 
Results: On the LV model, all extracts induced a state of cellular resistance to infection 
and a virucidal effect.  
On CVA12 model, none of the extracts demonstrates effect as cell protective against 
viral infection; extracts T and OP reveal potential as virucidal agents; in simultaneous 
treatment all the extracts are effective in controlling viral replication and as well as the 
T, FG and OP extracts in post-treatment. 
Discussion/conclusion: These results suggest that all the extracts have an inhibitory 
effect on LV infection at an early stage and therefore can be candidates for prophylactic 
intervention. On CVA12 infection the extracts appears to be potential candidates for 
therapeutic intervention because of its inhibitory effect in viral replication. 
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Worldwide genetic risk to dengue disease

Ana C. Magalhães1,2,3, Marisa Oliveira1,2, Joana Ferreira1,2,3, Verónica Fernandes1,2, Luísa Pereira1,2,4

1 i3S - Instituto de Investigação e InovaçãoemSaúde, Universidade do Porto, 4200-135 Porto, Portugal 
2 Ipatimup - Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, 4200-135 Porto, 
Portugal 
3 Instituto de CiênciasBiomédicas Abel Salazar (ICBAS), Universidade do Porto, 4050-313 Porto, Portugal 
4 Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 4200-319 Porto, Portugal
acmagalhaes@ipatimup.pt

Introduction: Dengue virus is a prevalent emerging arbovirus, causing a mosquito-
-borne viral infection whose phenotypes range from mild symptoms (DF) to severe 
forms (DHF/DSS). Four dengue serotypes circulate in Southeast Asia, South America 
and Africa, and recent genetic studies[1,2] are showing the important role played by 
host ancestry in dengue disease.
Objectives: The main objective of this work was to predict the genetic risk to dengue 
disease among worldwide populations.
Methods: We applied a meta-analysis to loci that have been associated with dengue 
fever. Genetic risk scores were calculated independently for phenotypes DF and DH-
F+DSS by multiplying each individual’s risk allele/haplotype count for each locus by 
its beta coefficient, and summing the product for all loci. The genotype/haplotype in-
formation for reference worldwide populations was retrieved from 1000 Genomes and 
Singapore projects.
Results: Meta-analysis confirmed that different loci are associated with different phe-
notypes. Thus, genetic risk for DF included AHRR, CHST10, GRIP1, PPP2R5E and 
TNFA genes, while DHF+DSS was based on PLCB4, PLCE1, MICB, OAS3 and CD32 
genes. The protection conferred to DF was higher in south Asians and Europeans, 
followed by Africans, and lower in Northeast and Southeast Asians. For the severest 
forms of dengue, sub-Saharan populations and their descendants are the best protec-
ted ones, in contrast to Europeans, and south, southeast and northeast Asians which 
are the less protected groups.
Conclusion: Genetic risk predictions and ancestry influence in dengue should be taken 
into account when designing campaigns of vector control and vaccination, especially 
in still naive regions as Europe.

ACKNOWLEDGMENTS: IPATIMUP integrates the i3S Research Unit, which is partially supported by FCT, 
FEDER and COMPETE (PEst-C/SAU/LA0003/2013).
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HIV transmission from infected CD4+ T-lymphocytes to 
microglia and astrocytes 
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HIV entry into CNS occurs soon after HIV systemic infection mainly through infected 
CD4+ T-lymphocytes and monocytes from blood stream. In CNS compartment, first 
cells to be infected are microglia and perivascular Mø that further disseminate HIV to 
parenchymal microglia and astrocytes.  
Our research goal was to better understand the effectiveness of HIV transmission from 
infected CD4+ T-lymphocytes (TCD4) to microglia and astrocytes. With this aim, we 
studied transinfection of microglia and astrocytes by selecting a well characterized 
HIV-2 strain, HIV-2ROD.  
Donor (TCD4) and target cells (microglia and astrocytes) were maintained in three 
distinct conditions: (i) seven days co-culture; (ii) separated 15h after infection, and 
(iii) separated 42h after infection. The infected lymphocytes were co-cultured in mixed 
culture (cell-cell contact) and transwell co-cultures, as described[1] . Virus production 
was monitored by reverse transcriptase (RT) activity in culture supernatants, using 
an immunoenzymatic assay (Cavidy). Our most relevant results demonstrated that in 
all conditions viral replication in microglia and astrocyte is similar to that observed 
in TCD4. We also verified that, in the three conditions, HIV-2ROD replicate more effi-
ciently in mixed cultured that in transwell co-cultures. RT activity detection after 15h 
and 42h donor-target cells contact was similar.   
Although microglia shows low levels of CD4 expression and astrocytes are CD4-ne-
gative, both 
cells were infected in vitro. We hypothesize that the infection of microglia and par-
ticularly astrocytes is mainly mediated by extracellular membrane vesicles (EMVs) 
because in HIV infection they have been described as carriers of viral proteins, viral 
and cellular microRNAs (miRs) and cellular proteins. 

Financial support for this research was provided by Programa Gilead Genese, Edição 2016 
Marta Calado is supported by a PhD fellowship from Fundação para a Ciência e Tecnologia (Grant:
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Avaliação Externa da Qualidade: deteção do vírus Influenza 
A e B, PNAEQ (2011-2017)

Helena Correia1, Ana Cardoso1, Edna Pereira1, Catarina Ventura1, Sílvia Viegas1, Paula Cristóvão2 
; Raquel Guiomar2; Ana Faria1

1 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge – Departamento de Epidemiologia – Unidade de 
Avaliação Externa da Qualidade, Avenida Padre Cruz, 1649-016 Lisboa, Portugal. pnaeq@insa.min-saude.pt
2 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge – Departamento de Doenças Infeciosas – Laboratório 
Nacional de Referência para o Vírus da Gripe e Outros Vírus Respiratórios

Introdução: Em 2011 o Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade 
(PNAEQ) implementou, juntamente com o Laboratório Nacional de Referência para 
o Vírus da Gripe e Outros Vírus Respiratórios do Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge, o programa para os vírus influenza A e B deteção de ácido nucleico, 
através de um ensaio piloto que contou com os membros da Rede Portuguesa de La-
boratórios para o Diagnóstico da Infeção pelo Vírus da Gripe (RPLDG).
Objetivos: Avaliar o desempenho dos laboratórios participantes no PNAEQ na dete-
ção e identificação do tipo e subtipo dos vírus influenza entre 2011-2017, através da 
metodologia de PCR [1].
Material e Métodos: Foram analisadas, pelos participantes, 48 amostras controlo, distri-
buídas num ensaio anual, que incluiu oito amostras. Das amostras enviadas 26 apresenta-
vam vírus influenza do tipo A, 1 amostra subtipo A (H1N1), 13 subtipo A (H1N1pdm09) 
e 12 subtipo A (H3N2). Das restantes amostras 13 eram do tipo B e 9 negativas. 
Resultados: Percentagem de resultados corretos: Vírus influenza A - 98,3%; Vírus 
influenza B - 93,7%; Amostras negativas - 95,9%.  
Dos resultados analisados obtiveram-se 10 resultados falsos positivos (1,8%) e 9 resul-
tados falsos negativos (1,6%).
Discussão/conclusão: Os resultados obtidos pelos participantes foram de boa qualida-
de, com resultados corretos para mais de 93% das amostras testadas. A participação 
em programas de avaliação externa da qualidade permite avaliar as metodologias e 
práticas implementadas, corrigir os erros sistemáticos, assegurando assim que a com-
parabilidade e harmonização dos resultados possibilitem a sua partilha, compilação 
e análise para fundamentar a tomada de medidas para a promoção da saúde pública.

REFERÊNCIAS: 
[1] WHO information for molecular diagnosis of influenza virus – update July 2017. Geneva: World Health 
Organisation, 2017. 
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/WHO_information_for_the_molecular_detection_of_influenza_
viruses_20171023_Final.pdf?ua=1  
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Avaliação Externa da Qualidade em Serologia da Rubéola, 
PNAEQ (2015-2017)

Helena Correia1, Ana Cardoso1, Edna Pereira1, Catarina Ventura1, Sílvia Viegas1, Elsa Vinagre2; 
Paula Palminha2, Ana Faria1

1 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge – Departamento de Epidemiologia – Unidade de 
Avaliação Externa da Qualidade, Avenida Padre Cruz, 1649-016 Lisboa, Portugal. pnaeq@insa.min-saude.pt
2 Instituto Nacional de Saúde Doutor. Ricardo Jorge – Departamento de Doenças Infeciosas – Laboratório 
Nacional de Referência de Doenças Evitáveis pela Vacinação

Introdução: Em Portugal, nos últimos 7 anos foram notificados 3 casos de rubéola 
congénita, dois importados e um autóctone. Todos os casos resultaram de infeções 
sintomáticas em mulheres não vacinadas [1]. Em 1994 o Programa Nacional de Ava-
liação Externa da Qualidade (PNAEQ) implementou o programa de serologia para 
diagnóstico laboratorial da Rubéola.
Objetivos: Avaliar o desempenho dos laboratórios participantes no PNAEQ na deter-
minação de IgG, IgM e avidez da IgG para rubéola no período 2015 a 2017.
Material e Métodos: Foram analisadas 12 amostras controlo pelos laboratórios partici-
pantes a quem se solicitou a determinação de IgG, IgM, avidez da IgG e interpretação 
dos resultados. 
Os resultados qualitativos foram avaliados estatisticamente pela moda com software 
AEQ Genio, tendo como referência o valor alvo do fornecedor das amostras e o valor 
atribuído pelo laboratório perito.
Resultados: Entre 2015-2017 foram analisados 381 resultados de IgG, obtendo-se 
98,7% de resultados corretos (observaram-se 2 resultados falsos negativos) e 383 para 
IgM, dos quais 96,9% apresentaram resultados corretos (0,3% de resultados falsos ne-
gativos, 1,3% resultados falsos positivos e 1,6% resultados duvidosos). 
Apenas 2 laboratórios enviaram resultados de avidez das IgG. 
Discussão/conclusão: A rubéola é uma doença em erradicação devendo-se proceder 
à confirmação dos casos possíveis o mais rapidamente possível. Assim, após a deteção 
de anticorpos IgM deve ser de imediato realizado teste de avidez das IgG. 
A participação dos laboratórios em programas de avaliação externa da qualidade é 
essencial para avaliação do desempenho, harmonização de boas práticas e implemen-
tação de medidas preventivas e corretivas se aplicável.

REFERÊNCIAS: 
[1] Paula Palminha, Elsa Vinagre, Carlos Ribeiro, Teresa Lourenço, Carla Roque. Rubéola congénita em Portugal entre 
2009 e 2015. Boletim Epidemiológico Observações. 2015
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Lições aprendidas de surto prolongado por Norovírus GII.
P16-GII.4 Sydney em unidade de cuidados continuados em 
Mafra, Portugal, 2017

Emma Sáez-López1,2#, Rodrigo Farinha Marques3#, Nuno Santos Rodrigues3, Mónica Oleastro1, 
Helena Andrade3, Ricardo Mexía4, Rita de Sousa1
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Portugal.
2 European Public Health Microbiology Training (EUPHEM), Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 
Doenças (ECDC), Estocolmo, Suécia.
3 Unidade de Saúde Pública Moinhos, ACES Oeste Sul, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT), Torres Vedras, Portugal.
4 Departmento de Epidemiologia, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Lisboa, 
Portugal.
#Estos dois autores contribuíram equitativamente no artigo.

Introdução: Os Norovírus (NoV) são um dos agentes mais frequentes implicados em 
surtos em unidades de saúde, requerendo medidas de controlo muito estritas.
Objetivos: Descrever um surto de gastroenterite causado por NoV GII.P16-GII.4 Sy-
dney que afetou 145 indivíduos em unidade de cuidados continuados, localizado em 
Mafra, com duração desde 31 de Outubro a 8 de Dezembro 2017.
Material e Métodos: Neste surto definiu-se como caso provável: utente ou profissional 
da instituição com pelo menos um dos seguintes sintomas: diarreia, vómitos, náuseas 
ou cólicas, no período entre 31 de Outubro a 8 de Dezembro. Os casos prováveis foram 
identificados pela instituição com confirmação por inquérito epidemiológico. Defi-
niu-se caso confirmado quando para um caso possível houve confirmação laboratorial 
com deteção de NoV nas fezes, por RT-PCR. A identificação do genótipo de NoV foi 
realizada com recurso à ferramenta de genotipagem pública da plataforma Noronet. 
Resultados: Foram afetados 96 utentes e 46 profissionais, sendo as taxas de ataque mais 
altas em utentes (28,7%; 96/335) e enfermeiros (19,3%;16/83). Todas as amostras de 
fezes (10/10) recolhidas foram positivas para NoV GII.P16-GII.4 Sydney. O surto teve 
características de transmissão pessoa a pessoa, facilitada pela circulação de profissio-
nais entre alas.
Discussão/conclusão: O atraso na identificação do agente causador do surto, a falta de 
restrição na circulação de pessoas entre alas e a não adoção desde o início de medidas 
de limpeza estritas contribuíram para que o surto se prolongasse no tempo. Terminou 
após o reforço das medidas de controlo implementadas, sugerindo a importância da 
consciencialização dos profissionais no controlo de surtos causados por NoV.
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Cancro do colo do útero: efeito antitumoral de chalconas 
na linha celular HeLa

Bruno Horta1, Fátima Cerqueira2, Madalena Pinto3,4, Honorina Cidade3,4, António Tomé Costa 
Pereira1, Rui Medeiros2,5
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António Bernardino de Almeida, 4200-072, Porto, Portugal. 
bruno.mg.horta@hotmail.com

Introdução: As chalconas são compostos que possuem várias propriedades biológicas, 
incluindo atividade anti-inflamatória e antitumoral. O cancro do colo do útero é dos mais 
prevalentes nas mulheres, estando associado a uma infeção persistente pelo Vírus do 
Papiloma Humano (HPV). A presença de macrófagos no microambiente tumoral está 
associada a um pior prognóstico no cancro do colo do útero.
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi a avaliação do efeito citotóxico de 18 chalconas 
estruturalmente relacionadas, na linha celular de cancro do colo do útero HeLa. Adi-
cionalmente, avaliou-se o efeito da chalcona mais ativa na produção de óxido nítrico 
(NO) por macrófagos.
Material e Métodos: O efeito citotóxico das chalconas foi avaliado pelo ensaio de viabi-
lidade de MTT [1]. A inibição da produção de NO foi testada na linha celular de ma-
crófagos de ratinho RAW 264.7, após estimulação com LPS, pela reação de Griess [2].
Resultados: Todas as chalconas demonstraram atividade citotóxica na linha celular 
HeLa. Os compostos DF, MB4 e T4 apresentaram um maior efeito citotóxico a 20 µM 
(85,76 ± 3,65%, 78,28 ± 3,03% e 74,79 ± 7,45%, respetivamente).
Entre os compostos estudados, a chalcona MB4 foi a que demonstrou maior potência, 
possuindo ainda significativa atividade citotóxica na concentração de 5 µM (37,34 ± 
12,78%). Resultados preliminares sugerem que o composto MB4 interfere com a pro-
dução de NO em macrófagos estimulados com LPS. 
Discussão, Conclusão: Os resultados mostram que as chalconas possuem potente ati-
vidade anti tumoral na linha celular HeLa e, adicionalmente, o MB4 parece interferir 
com a produção de NO em macrófagos. 

AGRADECIMENTOS: Esta investigação foi parcialmente suportada pelo Fundo estratégico UID/Multi/04423/2013 
e UID/Multi/04546/2013 através de fundos nacionais fornecidos pela FCT- Fundação para a Ciência e Tecnologia 
e Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu (ERDF), no quadro de trabalho do programa PT2020, o projeto 
PTDC/MAR-BIO/4694/2014 (referência POCI-01-0145-FEDER-016790; Project 3599–PPCDT), e PTDC/
DTPFTO/1981/2014 (referência POCl-01-0145-FEDER-016581), assim como o projeto INNOVMAR – Inovação e 
Sustentabilidade na Exploração de Recursos (referência NORTE-01-0145-FEDER-000035, da Linha de Investigação 
NOVELMAR), suportada pelo Programa Regional do Norte de Portugal (NORTE 2020), ao abrigo do Acordo de 
Parceria PORTUGAL 2020 através do Fundo de Desenvolvimento Regional (ERDF).
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Deteção e quantificação de vírus entéricos em amostras de 
água natural doce superficial e de água de consumo humano 
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Introdução: As doenças infeciosas relacionadas com a água são uma importante causa 
de morbilidade e mortalidade. Cerca de 90% das mortes por diarreia resultam de sa-
neamento inadequado e do consumo de água contaminada com agentes patogénicos. 
Dos vários agentes, destacam-se os Enterovirus, Norovirus e os vírus das Hepatites 
A e E que se transmitem principalmente pela via oral-fecal. Estes vírus são altamente 
resistentes aos tratamentos de desinfeção da água. 
Objetivos: Deteção e quantificação por RT-qPCR de vírus entéricos em amostras de 
duas matrizes (água natural doce e água de consumo), bem como a avaliação da infec-
ciosidade dos mesmos, quando detetados.  
Material e Métodos: A colheita e concentração das amostras de água natural doce cap-
tada para produção de água para consumo humano e de água de consumo à saída das 
ETA’s seguiram o método EPA 1615. Para controlo do processo adicionou-se artificial-
mente vírus Mengo. A identificação e quantificação de vírus é realizada por RT-qPCR. 
Quando detetados ácidos nucleicos virais é feita a avaliação da infecciosidade nas li-
nhas celulares Vero E6, por observação de efeitos citopáticos.  
Resultados: Verificou-se que a metodologia implementada permite detetar e quantifi-
car o vírus de controlo de processo. Também foi detetada a presença de RNA do vírus 
da Hepatite A em amostras de água natural doce superficial. Algumas destas amostras 
apresentaram efeito citopático quando inoculadas em células Vero E6. 
Discussão/conclusão: Espera-se com esta investigação aumentar o conhecimento so-
bre a presença de vírus entéricos em várias matrizes de água em Portugal, bem como 
contribuir para complementar o Plano de Segurança da Água da EPAL.   

AGRADECIMENTOS: Este trabalho é suportado pela Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) e pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia através da bolsa de Doutoramento PDE/BDE/114582/2016 - Daniel Salvador. 
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Infeções pelo enterovírus e parechovírus humanos em 
amostras pediátricas 
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Introdução: O enterovírus (EV) e o parechovírus (HPeV) humano são uma importan-
te causa de infeções neurológicas e sistémicas em crianças.
Objectivos: Estudo da prevalência do EV e HPeV em amostras pediátricas, entre janei-
ro 2016 e setembro 2018.
Material e Métodos: Foram analisadas amostras de LCR (191), fezes (2), plasma (6) e 
respiratórias (13) de 198 pacientes com suspeita de infeção do SNC, febre sem foco ou 
sepsis.
Resultados: Foram identificados 48 casos EV (24,24%) dos quais 64% (16) em crianças 
do sexo masculino e 36% (9) do sexo feminino. Distribuídos em todas as faixas etárias, 
16,67 % (8)  neonatos,  33,33 % (16) lactentes, 37,5 % (18) crianças e  12,5% (6) >12 
anos. A pesquisa em LCR permitiu a identificação de 33 casos e nos outros tipos de 
amostras foram identificados mais 14, apresentando uma distribuição anual (janeiro-
-agosto e outubro-dezembro). 
O HPeV foi detetado em 8 casos (4,04%), todos eles com menos de 1 mês. Predo-
minantemente no sexo masculino (87,5%). Cinco casos foram identificados no LCR 
(62,5%) e 3 (37,5%) noutras amostras. Com a distribuição de 7 casos em 2016 (87,5%) 
e 1 em 2018 (12,5%), entre junho-agosto.
Conclusão: A importância do EV nas infeções do SNC e sistémicas é reconhecida, no 
entanto o HPeV é ainda subvalorizado. O HPeV circula no nosso país, sobretudo no 
verão, afetando sobretudo neonatos, sugerindo-se uma incidência bi-anual, devendo o 
seu diagnóstico ser considerado na rotina, especialmente em neonatos. Consoante as 
manifestações clínicas, a pesquisa não exclusiva ao LCR pode aumentar a identificação 
destes vírus.   
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Análise do impacto da mutação de inserção no codão 35 na 
protease do VIH-1 com recurso a técnicas computacionais

Ana I. Mata1#, João P. Luís1#, Nuno G. Alves1#, Carlos J.V. Simões1,2, João Pereira-Vaz3, Daniela C. 
Vaz1,4, Vítor Duque5, Rui M.M. Brito1,2
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Introdução: Um dos desafios ao desenvolvimento de uma terapêutica eficaz contra 
o VIH1 é a alta taxa de mutação das enzimas essenciais do vírus [1]. A utilização de 
ferramentas computacionais que permitam correlacionar estas mesmas mutações com 
alterações da dinâmica ou estrutura das enzimas apresenta-se como uma estratégia 
altamente promissora na compreensão da resistência viral aos fármacos.
Objetivos: Na sequência do trabalho de PereiraVaz et al. [2], estudou-se o impacto es-
trutural in silico da inserção E35E_T, uma vez que, contrariamente ao observado para 
esta, anteriormente haviam sido reportadas outras inserções na mesma posição que 
mostram impacto na susceptibilidade da protease aos inibidores [3].
Material e Métodos: Geraram-se modelos de homologia a partir de sequênciasbase naïve 
subtipo B e subtipo C, usando como templates as estruturas cristalográficas [4] com me-
lhor identidade de sequência. Recorreu-se a dinâmica molecular (MD) para avaliar alte-
rações no local de ligação e na estrutura dos modelos da protease, durante as simulações.
Resultados: A análise de parâmetros como o desvio da raíz quadrática média (RMSD) 
e a raíz da flutuação quadrática média (RMSF) da proteína e flaps, área da superfície 
acessível ao solvente (SASA) e volume do local de ligação da enzima, calculados ao 
longo das simulações de MD, mostram valores equiparados entre proteases naïve e 
com inserção. Outros estudos complementares estão a decorrer.
Discussão/conclusão: A análise MD permitiu corroborar resultados experimentais [2] 
e melhor interpretar relações causaefeito no âmbito da terapêutica antiviral. A inser-
ção por si não aparenta causar alterações estruturais significativas na protease, o que 
está de acordo com a susceptibilidade da mesma aos inibidores. 
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Níveis plasmáticos de cobre na infecção crónica pelo vírus 
da hepatite C
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Introdução: Devido à maior capacidade de depuração viral e à progressão mais lenta 
da doença hepática no sexo feminino, a carga global de doença associada à infecção 
crónica pelo vírus da hepatite C (VHC) é predominantemente encontrada no sexo 
masculino. A medição dos níveis plasmáticos de alguns oligoelementos parece reflectir 
a lesão hepática associada.
Objetivo: Comparar os níveis plasmáticos de cobre (Cu) entre uma população do sexo 
masculino com infecção crónica pelo VHC (previamente à terapêutica com antivíricos 
de acção directa) e uma população saudável.
Material e Métodos: Estudo observacional, transversal, retrospetivo e analítico. Os níveis 
plasmáticos de Cu foram obtidos por espectrometria de absorção atómica com atomiza-
ção por chama. A análise estatística foi efectuada pelo teste-t de Student, admitindo um 
intervalo de confiança de 95% e um valor de significância estatística de p<0,05.
Resultados: No total foram estudados 201 indivíduos, sendo que 60% (n=121) per-
tenciam à população doente e 40% (n=80) à população saudável. A média dos níveis 
plasmáticos de Cu foi de 15,81±4,22 µg/dL na população doente e de 14,05±3,90 µg/
dL na população saudável. O teste-t de Student revelou uma diferença estatisticamente 
significativa entre as duas populações (Stat t = 2,99 > t crítico bi-caudal = 1,97).
Discussão e Conclusão: 
A elevação dos níveis plasmáticos de Cu na infecção crónica pelo VHC pode represen-
tar a libertação do Cu armazenado no fígado, o qual possui um papel essencial contra 
a fibrose hepática, sobretudo pela biossíntese de colagénio através da metaloenzima 
lisil-oxidase.
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VÍRUS RESPIRATÓRIOS: SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 2007-
2017 na ULSM

Marta Fernandes1, Margarida Pereira1, Margarida Monteiro1, Filipa Carneiro1, Valquíria Alves1

1 Serviço de Patologia Clínica/Microbiologia - Unidade Local de Saúde Matosinhos (ULSM), Portugal
martascf23@gmail.com

Introdução: Os vírus respiratórios (VR) são os principais agentes das infeções 
respiratórias agudas, causando elevada morbilidade e mortalidade, requerendo em al-
guns casos internamento hospitalar.
Objetivos: Estudar a prevalência e distribuição anual dos VR na população pediátrica 
e adulta, admitida na ULSM de Janeiro 2007 a Dezembro 2017.
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de pesquisa de VR em 2876 amostras respira-
tórias de doentes pediátricos (n=1371) com idades compreendidas entre 1 semana e 13 
anos e de adultos (n=1505), entre 18 e 102 anos. No período estudado foram detetados 
os vírus: Influenza A (InfA) e B (InfB), Parainfluenza 1, 2 e 3, Vírus Sincicial Respi-
ratório (VSR), Adenovírus e Metapneumovírus, por Imunofluorescência. A partir de 
Janeiro de 2017 acrescentou-se a deteção rápida por PCR em tempo real para o VSR, 
InfA e InfB (Xpert®Xpress Flu/RSV).
Resultados: Observou-se um aumento do número de pedidos para pesquisa de VR nos 
adultos em 2017 (n=570) comparativamente ao ano de 2013 (n=183). Na pediatria, a 
taxa de VR positivos aumentou de 32% para 51%. O pico de incidência para o VSR 
foi observado no mês de Janeiro, de forma consistente ao longo dos anos, com uma 
prevalência média de 65%. Nos adultos, a taxa de VR positivos passou de 0% para 29% 
(p <0.001). Verificou-se que em 2013 o InfA foi o mais prevalente (81%, n=13), e em 
2017 foi o InfB (42%, n=68) seguido do VSR (34%, n=55).
Discussão/conclusão: Torna-se evidente a importância do exame virológico nos adul-
tos nos últimos anos. Em 2017, a introdução de um teste rápido e mais sensível per-
mitiu melhorar a capacidade diagnóstica destas infeções, nos dois grupos estudados.
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Mutações associadas com a resistência aos inibidores da 
transferência de cadeia da integrase em estirpes do HIV-1 
isoladas na região centro de Portugal

João Pereira-Vaz1, Vanda Mota1, Vítor Duque2, Sónia Poitier3, Célia Morais1, Lurdes Correia1, 
Fernando Rodrigues4
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4 Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), Coimbra, Portugal

Introdução: Algumas mutações associadas com a resistência aos inibidores da trans-
ferência de cadeia da integrase (INSTIs RAMs) do HIV-1 podem ocorrer como po-
limorfismos naturais. Adicionalmente, a utilização crescente desta classe de antirre-
trovíricos aumenta a probabilidade de transmissão de estirpes resistentes aos INSTIs.
Objetivos: Estimar a prevalência das INSTIs RAMs em estirpes do HIV-1 sem exposi-
ção prévia a esta classe de antirretrovíricos, isoladas na região centro de Portugal entre 
2015 e 2018.
Material e Métodos: Foram analisadas as sequências de nucleótidos da região codifi-
cante para a integrase de 56 estirpes do HIV-1. As variantes genéticas do HIV-1 fo-
ram identificadas por inferência filogenética e as INSTIs RAMs foram identificadas de 
acordo com a tabela de mutações da International Antiviral Society.
Resultados: Do total das 56 estirpes isoladas, 20 (35,7%) foram identificadas como subti-
po G, 12 (21,4%) como subtipo B, 10 (17,9%) como subtipo C, 8 (14,3%), como sub-sub-
tipo A1, 2 (3,6%) como sub-subtipo A6, 2 (3,6%) como sub-subtipo F1, 1 (1,8%) como 
subtipo D e 1 (1,8%) como subtipo H. Não foram encontradas INSTIs RAMs. Foi encon-
trada uma prevalência de 14,3% de substituições de aminoácidos não associadas com a 
resistência aos INSTIs, mas ocorrendo em alguns codões descritos como acessórios para 
a resistência a esta classe de antirretrovíricos (L74I/V, E138D e R263S).
Discussão/conclusão: Os resultados sugerem que atualmente a prevalência das INSTIs 
RAMs na região centro de Portugal não é clinicamente valorizável para a utilização 
de regimes terapêuticos incluindo INSTIs, em indivíduos infetados pelo HIV-1 sem 
exposição prévia a esta classe de antirretrovíricos.

IX ENCONTRO DA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE VIROLOGIA

R 28



37

R
E

S
U

M
O

S
 S

U
B

M
E

TI
D

O
S

Antigénio do core do Vírus da Hepatite C – Prós e Contras

Luísa Espinhaço, Joana Moura, Mariana Silva, Joana Ferreira, Ana Aguiar, Ana Lima,
Centro Hospitalar entre Douro e Vouga - Serviço de Patologia Clínica (Dir. Drª Ana Cristina Silva)
Av. Dr. Cândido de Pinho, Santa Maria da Feira, Portugal
luisa.espinhaco@chedv.min-saude.pt

Introdução: Na presença de um teste de despiste de Hepatite C (normalmente anti-
corpos anti-HCV) verifica-se que diferentes publicações (Normas da DGS, Guidelines 
da EASL, Despacho 15385-A/2016) não são coincidentes entre si quanto à forma de 
confirmar um teste positivo e monitorizar a doença. 
Objetivos: Avaliar a implementação do teste do Antigénio do core do HCV (AgHCV) 
na rotina laboratorial em alternativa aos testes Western-Blot e PCR-RNA HCV.
Material e Métodos: Revêem-se estatísticas do serviço, requisições, população de uten-
tes, recomendações nacionais e internacionais e políticas da saúde (acesso universal ao 
tratamento).
Resultados: No ano de 2017 foram efetuados 1934 testes anti-HCV. Cerca de 1% foram 
positivos e confirmados por Imunoblot. Foram ainda solicitados 300 testes de RNA-HCV. 
Discussão/conclusão: O teste AgHCV não está ainda a ser considerado na monito-
rização da terapêutica para Hepatite C em Portugal. Na Europa contudo, já existem 
recomendações nesse sentido e como alternativa ao RNA-PCR. Ele representa ainda 
uma ferramenta rápida, menos onerosa e de fácil execução como teste confirmatório 
ou de screening de infeção.
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