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Jornal do congresso (Jc) | Qual o 
objetivo do gicD na realização da 
11.ª edição do congresso Nacional 
cancro Digestivo?
Prof. Doutor Lúcio Lara Santos 
(LLS)| O GICD tem como missão 
a investigação básica, de translação 
e clínica, relacionada com a Onco-
logia Digestiva. Anualmente junta 
os seus membros e convidados no 
sentido de discutir as áreas relevan-
tes do conhecimento da Oncologia 
Digestiva, avaliar os dados da inves-
tigação e prática clínica, tanto nacio-
nal como internacional e programa 
a ação para o ano seguinte. Tam-
bém discute as recomendações em 
termos de diagnóstico, tratamento 
e seguimento dos diversos tumores 
malignos do aparelho digestivo para 
que sejam desenvolvidos documen-
tos de apoio aos doentes, à prática 
clínica e às instituições de saúde 
em geral.

Jc | Qual o retorno do congresso 
na comunidade oncológica portu-
guesa e como tem sido potenciada 
a presença de jovens oncologistas?
LLS | Desde os primórdios do GICD 
temos tido uma presença bastan-
te importante e uma participação 
cada vez mais frequente de jovens 
oncologistas com trabalhos, posters 
e apresentações orais. Promovemos 

também a possibilidade de estes 
jovens oncologistas terem contacto 
com especialistas diferenciados da 
área, tanto nacionais como estran-
geiros. Fazemos uma leitura muito 
positiva destes encontros anuais.

Jc | E que novidade vão distinguir 
esta edição das anteriores?
LLS | Este ano houve um aspeto 
particular. Por incompatibilidade de 
funções, o Dr. Sérgio Barroso cessou o 
seu cargo e atividade enquanto presi-
dente do Grupo. Foi necessário adap-
tar a organização na ausência de uma 
pessoa muito ativa e conhecedora para 
que as ações mantivessem a mesma 
qualidade. Aproveito o momento para 
agradecer ao Dr. Sérgio Barroso o seu 
empenho e enaltecer o seu papel na 
promoção da Oncologia portuguesa 
em geral e da Oncologia Digestiva 
em particular. Este ano, realizámos 
com o apoio da Clínica de Patologia 
Digestiva do IPO-Porto, no Porto e no 
Dia nacional do Cancro Digestivo, 
um debate sobre o cancro gástrico e 
um Curso de Bioinformática. Estive-
ram presentes 143 pessoas quadros 
dos Serviços de Oncologia Cirúrgica, 
Oncologia Médica e Radio-Oncologia 
do País. Entretanto, também este ano, 
com o apoio da Bayer, foi instituído 
uma bolsa de investigação que vai ser 
entregue à equipa vencedora durante 
o Congresso.
Por último, devido às mudanças na 
equipa que gere o GICD, na quali-
dade de Secretário, propus à Direção 
do GICD que fossem realizadas elei-
ções gerais para o Grupo. Assim, este 
encontro fica marcado pelas eleições 
para que a gestão do Grupo saia forta-
lecida e seja efetiva a partir desse ato.

Jc | O encontro é setorial e dis-
tingue a Enfermagem com um pro-
grama próprio. O que conduz a 
esta decisão e qual é o papel dos 
enfermeiros na área do cancro 
Digestivo?
LSS | Os nossos colegas de Enferma-
gem são parte ativa da equipa multi-
disciplinar de Oncologia envolvidos 
no cuidado do doente oncológico. 
Ao longo destes anos durante o 
Congresso do Grupo de Investiga-

ção do Cancro Digestivo ocorre a 
discussão de aspetos particulares 
na área de Enfermagem (AEOP), 
complementando e decidindo boas 
práticas para os doentes com can-
cro digestivo. Portanto, temos uma 
colaboração de alto valor com os 
profissionais de Enfermagem, bem 
como de outras áreas.

Jc | Assim, podemos dizer que a 
área do cancro Digestivo é uma 
área multidisciplinar?
LLS | É, sem dúvida, uma área mul-
tidisciplinar e o nosso Congresso 
tem esse perfil. Em todas as mesas 
poder-se-á verificar a participação de 
diferentes especialistas das diversas 
áreas do conhecimento oncológico.

Jc | Duas semanas após o European 
Cancer Congress, de que forma 
estão representadas as recentes 
atualizações e indicações terapêuti-
cas no programa científico do con-
gresso?
LSS | Em todas as áreas da doença 
oncológica há uma discussão sobre 
as novas abordagens ou recomen-
dações que tenham sido publicadas 
ou publicitadas tanto na ASCO, nos 
Estados Unidos, como na Reunião 
da ECCO e da ESMO, decorrida 
na Europa. Inclusivamente, teremos 
uma sessão na qual todos os avanços 
vão ser explicitados de forma parti-
cular. Por outro lado, vamos ter uma 
sessão relacionada com a Imunote-
rapia em Oncologia. Portanto, temos 
uma sessão dedicada a um aspeto 
em clara evolução no tratamento do 
cancro digestivo.

Jc | Que mensagem final deixa ao 
gicD e aos participantes do 11.º 
congresso Nacional cancro Diges-
tivo?
LSS | Gostaria de agradecer a todas 
as pessoas e instituições que possibi-
litaram a organização do Congresso 
num momento de transição. Também 
a todos os especialistas que ajuda-
ram a equipa que agora termina as 
suas funções na realização deste 
Congresso. Por último, quero desejar 
à nova direção eleita as maiores feli-
cidades e sucessos científicos.

“Discutir as áreas relevantes do conhecimento da Oncologia Digestiva, avaliar 
os dados da investigação nesta área da Oncologia” é o principal objetivo do 
11.º Congresso Nacional Cancro Digestivo, apontado pelo Prof. Doutor Lúcio 
Lara Santos, secretário do Grupo de Investigação do Cancro Digestivo (GICD). 
Em entrevista ao Jornal do Congresso, o presidente do Grupo em exercício 
até às novas eleições traça o perfil deste evento científico que aposta na 
multidisciplinariedade e investigação na área do Cancro Digestivo.

Multidisciplinariedade em evidência

Congresso aposta na investigação 
na área do Cancro Digestivo

::: flashEs
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O carcinoma do reto é um caso 
paradigmático no que se refere à 
abordagem multimodal das neo-
plasias malignas. Nos tumores 
localmente avançados o tratamen-
to pré-operatório com radioterapia 
associada a quimioterapia e o aper-
feiçoamento da técnica cirúrgica, 
com a excisão total do mesorreto, 
diminuíram muito significativamente 
a taxa de recaída local e reduziram 
a necessidade de colostomia defini-
tiva. No entanto a recaída à distância 
é ainda um problema. A otimização 
do tratamento sistémico adjuvante, 

com quimioterapia e eventualmente 
outros agentes tem sido objeto de 
investigação no contexto específico 
do cancro do reto, sendo de espe-
rar avanços nesta área. O tratamen-
to multimodal do cancro do reto 
com metastização hepática síncrona 
potencialmente ressecável é também 
uma área de interesse crescente.
A eficácia do tratamento multimodal 
no controlo local da doença implica 
algum acréscimo de toxicidade e a 
noção que esse ganho é conseguido 
à custa de sobretratamento para uma 
parte dos doentes. Um dos desafios 
nesta área é tornar os tratamentos 
menos tóxicos, pelo recurso a novas 
técnicas de radioterapia e de cirurgia 
minimamente invasiva (laparoscópi-
ca, robótica, trans-anal). Nos doentes 
que atingem uma remissão completa 
clínica começa a surgir, devidamente 
enquadrada, a possibilidade de não 
operar. O outro desafio é discriminar 
de forma mais precisa subgrupos de 
doentes que possam fazer sem risco 
tratamentos menos intensivos. A res-

sonância magnética de qualidade 
usada no estadiamento já permite 
distinguir alguns desses subgrupos. 
O avanço que ainda falta conseguir 
é definir e validar biomarcadores no 
carcinoma do reto que permitam 
prever a resposta aos tratamentos de 
quimiorradioterapia pré-operatória e 
quimioterapia adjuvante, bem como 
o prognóstico, incorporando a hete-
rogeneidade dos tumores na decisão 
terapêutica. A imunidade já mostrou 
ser um fator prognóstico relevante no 
cancro do reto e espera-se que seja 
um campo fecundo de investigação 
no futuro próximo.

Por fim na integração multimodal do 
tratamento do cancro do reto temos 
o desafio constante da qualidade, 
nos processos, nos tratamentos e 
nos resultados obtidos. A adesão 
subótima às orientações terapêuticas 
baseadas na evidência, com varia-
bilidade geográfica e entre hospi-
tais motivou nos Estados Unidos a 
proposta de definição de vias de 
tratamento estandardizadas e um 
programa de centros de excelência 
para os doentes com cancro do reto. 
Também em Portugal foi reconheci-
da essa necessidade, aguardando-
se o resultado das candidaturas a 
centro de referência para tratamento 
do cancro do reto, que muitos dos 
participantes nesta reunião terão 
seguramente protagonizado.

* assistente hospitalar, 

serviço de Oncologia Médica

Membro da Consulta Multidisciplinar 

de Cancro do Colon e Recto, Instituto 

Português de Oncologia de lisboa 

de francisco Gentil, E.P.E.

O GIST apresenta uma incidência 
de 10/1.000.000 a cada ano, corres-
pondendo a 18% dos sarcomas e a 
1% neoplasias gastro intestinais. 
A sua existência está associada à 
expressão da proteína Kit (80-85% 
dos casos) que imuno-histoquimi-
camente é positiva para CD117 em 
95% dos casos. Os restantes casos 
estão associados à mutação PDG-
FRA (5-7%) e 10 a 15% dos tumores 
são wild type.
Esta neoplasia apresenta-se na gran-
de maioria dos casos em estadios 
iniciais e graças aos avanços tera-
pêuticos tornou-se uma doença de 
carácter indolente. 

Tratamento da doença localizada
Na doença localizada, quanto ao 
tratamento adjuvante, indicado nos 
doentes de alto risco e casos sele-
cionados de risco intermédio, está 

recomendado o imatinib na dose de 
400mg/dia durante três anos, uma 
vez que, na presença de fatores de 
risco a probabilidade de recidiva 
aos cinco anos é de cerca de 50%, 
ocorrendo principalmente nos pri-
meiros dois anos após o diagnóstico. 
O estudo que suportou a aprovação 
do imatinib, neste contexto, foi o 
ACOSOG Z9001, publicado na Lan-
cet em 2009. O trabalho aleatorizou 
os doentes em dois grupos: imatinib 
400mg/dia (n=337) versus placebo 
(n=345) e após um follow up de 
19.7 meses, verificou-se benefício na 
doença livre de progressão que favo-
recia o grupo tratado com imatinib.
Para conseguir colmatar o aumento 
das recidivas seis meses após o fim 
da terapêutica com imatinib surgiu 
o estudo SSGXVIII/AIO de fase III, 
publicado em 2012 no Annals of 
Oncology, que aleatorizou os doen-
tes em dois grupos: imatinib 400mg/
dia 36 meses versus 12 meses. O 
ensaio mostrou benefício na sobre-
vida que favorecia o grupo que rece-
beu imatinib durante três anos. Não 
obstante, neste trabalho, também se 
verificou aumento da recidiva após 
os 36 meses de terapêutica adju-
vante com imatinib. Nesse âmbito, 
aguardam-se os resultados do estudo 
PERSIST que está a acompanhar uma 
população de alto risco que rece-

beu imatinib durante cinco anos.
Em casos muito selecionados de 
doença localmente avançada e/ou 
que necessite de cirurgia com eleva-
da morbilidade, pode ser instituída 
terapêutica neoadjuvante com ima-
tinib 400mg/dia. A duração deste 
tratamento varia normalmente entre 
seis e doze meses, até resposta clíni-
ca máxima, devendo ser interrompi-
da dois a três dias antes da cirurgia e 
reiniciada assim que via oral restabe-
lecida e mantida durante dois anos 
após a cirurgia. 

Tratamento da doença avançada 
No caso de doença avançada, irres-
secável/metastizado, é essencial a 
análise mutacional do tumor, uma 
vez, que é determinante na dose 
e/ou da terapêutica a instituir. Na 
maioria dos casos, com mutação 
no gene KIT exão 11, a terapêutica 
de 1.ª linha consiste em imatinib 
400mg/dia. Em casos mais raros, 
estão presentes mutações com dife-
rentes graus de resistência a esta 
terapêutica, devendo ser instituído, 
nestes casos, imatinib 800mg/dia ou 
sunitinib 50mg/dia.
Em 2.ª linha, a terapêutica normal-
mente instituída consiste em suniti-
nib 50mg/dia - no regime de quatro 
semanas on, duas semanas off.
Para o tratamento em 3.ª linha, as 

possibilidades de tratamento foram 
expandidas com o surgimento do 
regorafenib. Aprovado em 2013, este 
inibidor de multicinases envolvidas 
na oncogénese (KIT, RET, RAF1, 
BRAF), angiogénese (VEGFR1-3,-
TEK), e microambiente (PDGFR, 
FGFR) mostrou resultados favoráveis 
no estudo GRID, publicado na Lan-
cet em 2013. O ensaio aleatorizou 
199 doentes com GIST irressecá-
vel/metastático previamente tratados 
com imatinib e sunitinib em dois 
grupos: um recebeu regorafenib e 
tratamento de suporte, outro placebo 
e tratamento suporte. A sobrevivên-
cia livre de progressão mediana foi 
de 4.8 meses versus 0.9 meses, com 
superioridade do braço do regora-
fenib, um resultado classificado de 
estatisticamente significativo, braço 
este que também registou uma redu-
ção de cerca 73% no risco de pro-
gressão ou de morte.
Sobre a utilização de fármacos off-la-
bel ou promissores são vários os que 
estão a ser estudados, mas os estudos 
com estas moléculas foram iniciados 
antes da aprovação do regorafenib e 
por agora não existe evidência para 
a utilização de uma 4.ª linha após o 
uso desta molécula.

* Oncologia Médica, 

hospital Beatriz Ângelo

dr. João 
Freire*

dr.ª Joana 
Augusto*

Carcinoma do reto

Desafios para o futuro

GIST

sarcoma do estroma gastrointestinal

um dos desafios 
nesta área é tornar os 
tratamentos menos 
tóxicos, pelo recurso 
a novas técnicas de 
radioterapia e de cirurgia 
minimamente invasiva



APROVADO PELA EMA

Stivarga é indicado para o tratamento de doentes 
com cancro colorectal (CCR) metastático que foram 
previamente tratados com, ou não são considerados 
elegíveis para as terapêuticas disponíveis. Estas 
incluem quimioterapia à base de fluoropirimidinas,  
uma terapêutica anti-VEGF e uma terapêutica anti-EGFR1

Stivarga é indicado para o tratamento de doentes 
adultos com tumores do estroma gastrointestinal 
(GIST) não ressecáveis ou metastáticos que 
progrediram ou que são intolerantes ao tratamento 
prévio com imatinib e sunitinib1

 Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Nome: Stivarga. Composição: Cada comprimido revestido por película contém 40 mg de regorafenib. Forma Farmacêutica: Comprimido revestido por película. Indicações terapêuticas: é indicado 
para o tratamento de doentes adultos com: cancro colorectal (CCR) metastático que foram previamente tratados com, ou não são considerados elegíveis para as terapêuticas disponíveis. Estas incluem quimioterapia à base de fluoropirimidinas, uma 
terapêutica anti-VEGF e uma terapêutica anti-EGFR; tumores do estroma gastrointestinal (GIST) não ressecáveis ou metastáticos que progrediram ou que são intolerantes ao tratamento prévio com imatinib e sunitinib. Posologia e modo de administração: 
A dose recomendada é de 160 mg de regorafenib (4 comprimidos de 40 mg), tomada uma vez por dia, durante 3 semanas seguida de 1 semana sem terapêutica. Este período de 4 semanas é considerado um ciclo de tratamento. Podem ser necessárias 
interrupções da administração e/ou diminuições da dose com base na segurança e tolerabilidade individuais. As alterações da dose têm de ser aplicadas por etapas, em doses de 40 mg (um comprimido). A dose diária mais baixa recomendada é de 80 
mg. A dose diária máxima é de 160 mg. Não é recomendada a utilização em doentes com compromisso hepático grave (Child-Pugh C).Não são necessários ajustes posológicos: doentes com compromisso hepático ligeiro; doentes com compromisso renal 
ligeiro ou moderado; com base no sexo; com base na etnia. Stivarga é para utilização por via oral e deve ser tomado à mesma hora todos os dias. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros com água após uma refeição ligeira contendo menos de 30% de 
gordura. Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Advertências e precauções especiais de utilização: Efeitos hepáticos: Recomenda-se que sejam realizados testes da função hepática; Doentes com síndrome 
de Gilbert; Doentes com compromisso hepático ligeiro ou moderado, Doentes com tumores KRAS mutado; Hemorragia; Isquemia cardíaca e enfarte do miocárdio; Síndrome de encefalopatia posterior reversível (SEPR); Perfuração e fístula gastrointestinais; 
Hipertensão arterial; Complicações da cicatrização de ferida; Toxicidade dermatológica; Anomalias dos testes laboratoriais bioquímicos e metabólicos. Interações medicamentosas: Inibidores do CYP3A4 e UGT1A9 / indutores do CYP3A; Substratos da 
UGT1A1 e da UGT1A9; Substratos da Proteína de Resistência do Cancro da Mama (Breast Cancer Resistance Protein - BCRP)  e da glicoproteína-P; Inibidores da glicoproteína-P e da BCRP/Indutores da glicoproteína_P e da BCRP; Substratos seletivos de 
isoformas CYP; Antibióticos; Agentes sequestrantes dos sais biliares. Efeitos indesejáveis: Infeção; Trombocitopenia; Anemia; Diminuição do apetite e da ingestão de alimentos; Cefaleias; Hemorragia; Hipertensão; Disfonia; Diarreia; Estomatite; Vómitos; 
Naúseas; Hiperbilirrubinemia; Reação cutânea mão-pé; Erupção cutânea; Alopecia; Astenia/Fadiga; Dor; Febre; Inflamação das mucosas; Perda de peso; Leucopenia; Hipotiroidismo; Hipocaliemia; Hipofosfatemia; Hipocalcemia; Hiponatremia; Hipomagnesemia; 
Hiperuricemia; Tremores; Perturbações do paladar; Boca seca; Refluxo gastroesofágico; Gastroenterite; Aumento das transaminases; Pele seca; Erupção cutânea esfoliativa; Rigidez musculosquelética; Proteinúria; Aumento da amílase; Aumento da lípase; 
Razão normalizada internacional anormal; Reação de hipersensibilidade; Enfarte do miocárdio; Isquemia do miocárdio; Crise hipertensiva; Perfuração gastrointestinal; Fístula gastrointestinal; Lesão hepática grave; Afeção ungueal; Eritema multiforme; 
Queratoacantoma/ Carcinoma de células escamosas da pele; Síndrome de encefalopatia posterior reversível (SEPR), Síndrome Stevens-Johnson, Necrólise epidérmica tóxica. Número da A.I.M.: 5579479. Data de revisão do texto: maio 2015. Medicamento 
sujeito a receita médica restrita. Para mais informações contactar o titular da Autorização de Introdução no Mercado.

Referências: 1-Resumo das Características do Medicamento Stivarga, revisão de 05/2015 

BAYER PORTUGAL S.A
RUA QUINTA DO PINHEIRO, Nº5
2794-003 CARNAXIDE
NIF: 500 043 256 comprimidos

   No tratamento de1:
> Cancro coloretal (CRC) 
>  Tumores do estroma  

gastrointestinal (GIST)
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The prognosis of mCRC has improved 
in the last 30 years and this improve-
ment has been more important in the 
last decade with the incorporation 
of antiEGFR-Mab (cetuximab and 
panitumumab) and antiangiogenics  
(bevacizumab, aflibercept, ramu-
cirumab and regorafenib) to the 
treatment of these patients. 

Anti-EGFR Mab (cetuximab and 
panitumumab) have demonstated a 
significative improvement in the out-
come in Ras wt mCRC patients when 
used in 1st, 2nd or 3rd line. 
Bevacizumab has also demonstrated 
its utility when combined with che-
motherapy in first line mCRC. 
Two phase III trials showed detri-
mental effect when panitumumab 
(PACCE) or cetuximab (CAIRO-2) 
were added to chemo-bevacizumab 
in first line mCRC. 
Sequence of biologics in Ras wt 
mCRC is no clear: two random-
ized studies (PEAK, FIRE.3) suggest 
a “possible” improvement in OS 
with the use of antiEGFR in 1st line, 
but a third study has not confirmed 
this (CALGB). Nevertheless a meta- 
-analysis of the three studies suggests 

better OS and RR with antiEGFR 
Mab in 1st line mCRC. Response rate 
and Quality of response (TTR, ETS, 
Duration of Response and Deepness 
of Response) seems to be better 
with antiEGFR and this could be  
interesting mainly in potentially 
resectable patients (ESMO group 1).
Mut B-RAF (V600E) are present 
in 5-10% CRC and are associat-
ed with RAS wt (99%) and Spo-
radic MSI tumors (50%). Patients 
with B-RAF mut have poor prog-
nosis and the benefit with antiEG-
FR is doubtfull and small. FOLF-
OXIRI-Beva has showed interesting 
results in this setting (TRIBE trial) and 
could be a reasonable option. There 
are promissing results in different 
phase I/II trials with Anti-BRAF +  
Anti.EGFR Mab  +/- 3rd drug (Anti-

-MEK; Anti-PIK3CA…). There could 
be a role for Immune Checkpoint 
inhibitors in patients with BRAF mut 
and MSI tumors.
In a phase II trial pembrolizumab 
(antiPD1) showed promissing results 
in mCRC with MSI. There are phase 
II/III trials currently ongoing explor-
ing the role of pembrolizumab in first 
line and in the refractory setting in 
patients with MSI mCRC.
There are several other interesting 
targets in mCRC (HER-2, PIK3CA…) 
and there are biomarker guided clin-
ical trials currently ongoing explor-
ing their role in these patients.

* head of the Department 

of Medical Oncology, 

University hospital M. Valdecilla, 

santander, spain

A vasta maioria dos casos com cancro 
pancreático corresponde a adenocar-
cinomas ductais pancreáticos (ADP) 
e representa a neoplasia gastrointesti-
nal com pior prognóstico, sendo que 
80% dos doentes apresentam doença 
irressecável ao diagnóstico. 
A complexidade e a natureza hetero-
génea das alterações genéticas pre-
sentes no ADP e a sua interação com 
o microambiente tumoral, represen-
tam um obstáculo ao desenvolvi-
mento de moléculas-alvo eficazes, 
assim como na identificação de bio-
marcadores preditivos que orientem 
na seleção do tratamento.
Após vários anos de modesta inova-
ção no tratamento do cancro pan-
creático metastático, um número 
crescente de opções terapêuticas 
têm vindo a estar disponíveis. Ainda 
assim, estas novas abordagens, não 
têm sido suficientemente transforma-
doras da história natural da doença. 
A quimioterapia mantém-se o stan-
dard of care no tratamento do cancro 
pancreático metastizado, apesar da 
elevada resistência tumoral à maio-
ria das terapêuticas sistémicas. 
Até 2007, a gemcitabina era o único 
tratamento validado em primeira 

linha no cancro pancreático local-
mente avançado ou metastático. A 
avaliação da eficácia da gemcitabina 
associada a um segundo agente citos-
tático ou terapêutica-alvo apresentou 
resultados desanimadores. Contudo, 
uma meta-análise de 34 ensaios 
clínicos randomizados, publicada 
por Ciliberto et al. em 2013, mos-
trou que terapêuticas de combina-
ção com gemcitabina apresentavam 
benefício na sobrevivência relati-
vamente a gemcitabina em mono-
terapia (hazard ratio [HR] = 0.93;  
IC 95%, 0.89-0.97; P=0.001). 
À exceção do erlotinib, a associa-
ção com agentes-alvo não mostrou 
benefício na sobrevivência destes 
doentes (Banu E et al., 2007; Eltawil 
KM et al., 2012; Cao Y et al., 2010, 
Moore et al., 2007).
A evidência sugere que o benefício 
clínico da associação gemcitabina 
e erlotinib na sobrevivência glo-
bal é modesto (6.2 vs 5.9 meses, 
P = 0.038) e a resposta tumoral 
não parece estar relacionada com 
a expressão imunohistoquímica 
do EGFR. Apesar da limitação na 
identificação do subgrupo de doen-
tes que irão beneficiar da associa-
ção, este poderá estar reservado a 
doentes que desenvolvem toxici-
dade cutânea com este tratamento 
(Moore et al., 2007). 
Dois grandes ensaios clínicos muda-
ram, recentemente, o paradigma no 
tratamento de 1.ª linha do cancro 
pancreático metastático. No estu-
do PRODIGE 4/ACCORD 11, con-
duzido em França, que englobou 
342 doentes, Conroy et al demons-
trou a superioridade da eficácia do 

esquema FOLFIRINOX (oxaliplati-
no 85 mg/m2, irinotecano 180 mg/
m2, 5FU 400 mg/m2 em bólus e 
2400 mg/m2 em perfusão contí-
nua de 46 horas e leucovorin 400 
mg/m2) quando comparado com 
gemcitabina. A mediana da sobre-
vi-vência global (SG) foi de 11.1 
meses vs 6.8 meses (hazard ratio 
[HR] = 0.57, P <0.001), em doen-
tes selecionados, com performance 
status ECOG 0-1, idade ≤ 75 anos 
e ausência de colestase. A mediana 
da sobrevivência livre de progres-
são (SLP) foi de 6.4 meses vs 3.3 
meses, respetivamente (P < 0.001) 
e a taxa de resposta objetiva de 
31.6% vs 9.4% (P < 0.001). Ape-
sar das elevadas taxas de toxici-
dade grau 3 e 4 para doentes que 
efetuaram FOLFIRINOX, incluindo 
neutropenia, astenia e diarreia, o 
tempo de deterioração da quali-
dade de vida foi prolongado nos 
doentes que receberam FOLFIRI-
NOX, presumivelmente resultado 
do atraso na progressão da doença. 
Alguns investigadores têm avaliado, 
de forma retrospetiva, a eficácia de 
versões modificadas do FOLFIRI-

NOX (mFOLFIRINOX), com controlo 
da doença e sobrevivência idênticas. 
No estudo internacional, randomi-
zado de fase III, MPACT (Von Hoff 
DD et al., 2013), 861 doentes rece-
beram gemcitabina e nab-paclitaxel 
vs gemcitabina semanal. A associa-
ção atingiu taxas de resposta, SLP e 
SG superiores comparativamente a 
gemcitabina. A mediana de SG foi 
de 8.5 meses vs 6.7 meses, respeti-
vamente (P < 0.001); a mediana da 
SLP foi de 5.5 meses vs 3.7 meses 
(P < 0.001) e a taxa de resposta obje-
tiva de 23% vs 7%, respetivamente. 
O principal evento adverso para a 
associação foi a neuropatia periférica.  
Na ausência de um ensaio clí-
nico randomizado que compa-
re FOLFIRINOX e nab-paclitaxel 
com gemcitabina, a definição da 
1.ª linha de tratamento no cancro 
pancreático metastático pode ser 
desafiante. Ambas as opções repre-
sentam o maior avanço no trata-
mento desta neoplasia e os estudos 
de aprovação apresentam particula-
ridades nos critérios de elegibilida-
de dos doentes, pelo que a decisão 
deverá ser individualizada.
Os dados dos doentes que pro-
gridem sob estes tratamentos são 
escassos e, até à data, não existe 
nenhuma estratégia validada para 
estes casos. Contudo, o melhor 
conhecimento do ambiente tumoral 
e dos eventos genéticos tem aberto 
novas perspetivas e oportunidades 
terapêuticas.

* Especialista de Oncologia Médica no 

serviço de Oncologia Médica do Centro 

hospitalar de são João, E.P.E. Porto

Prof. 
Fernando 
rivera* 

dr.ª Sara 
Meireles*

New concepts and new strategies in the 
treatment of metastatic colorectal cancer 

Cancro do pâncreas metastático

Como definir a 1.ª linha

A quimioterapia 
mantém-se o standard 
of care no tratamento 
do cancro pancreático 
metastizado, apesar 
da elevada resistência 
tumoral à maioria das 
terapêuticas sistémicas
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O Programa de Enfermagem da 
responsabilidade da Associação de 
Enfermagem Oncológica Portuguesa 
(AEOP), este ano recai sobre áreas 
dos cancros digestivos importantes 
para os enfermeiros oncologistas, 
organizado em duas áreas:
Uma primeira parte do programa 
científico centra-se nas complicações 
genéricas da cirurgia digestiva, com-
plicações essas mais prevalentes que 
obrigam a intervenções direciona-
das: a infeção da ferida cirúrgica, as 
fístulas e abcessos, a evisceração e 
a peritonite. Numa segunda sessão 
abordaremos a doença hepatobiliar 
na vertente do papel da Enfermagem 
no tratamento multimodal, especifi-
camente o sistémico, o cirúrgico e o 

transplante hepáticos. Contamos com 
colegas experientes nestas diferentes 
áreas com o desafio de se integrar 
todo o percurso da nossa intervenção.
A segunda parte do programa está 
direcionada para a discussão e defi-
nição do perfil de comunicação que 
o Grupos específico de trabalho dos 
cancros digestivos deve ter dentro 
da Associação, como divulgar os 
conteúdos científicos e a nossa par-
ticipação no novo portal do Grupo 
de Investigação Cancro Digestivo 
(GICD). A capacidade que as organi-
zações científicas têm na produção 
e divulgação de informação cien-
tífica credível e orientada para as 
necessidades dos profissionais e dos 
doentes marcarão o futuro da sua ati-
vidade e importância na comunida-
de científica. O ponto de discussão 
nesta sessão vai de encontro a essa 
necessidade.
A última sessão será a apresentação 
do documento educacional discu-
tido e validado, sobre os cuidados 
a ter com as PEGs. Trata-se de mais 
uma ferramenta útil na prática clíni-
ca dos enfermeiros e na Educação do 
doente com este dispositivo.
O Workgroup – Grupo Práticas Clí-

nicas – AEOP Grupo Digestivos, 
tem desenvolvido a sua atividade 
no âmbito dos cuidados ao doente 
com cancro digestivo, sistematizan-
do a informação relacionada com 
esta vertente clínica, produzindo 
e  publicando documentos que ser-
vem de apoio aos profissionais na 
sua prática diária.
Após a publicação em 2014 das 
Linhas de Consenso “Ostomias de 
Alimentação” constatou-se a neces-
sidade de estruturar um documento 
educacional para o doente e cuida-
dor, sobre a utilização das ostomias 
de alimentação, nomeadamente as 
gastrostomias/PEG, especificamente 
na sua manutenção e vigilância para 
o aparecimento de complicações.
Este documento pode ainda ser utili-
zado pelos profissionais como instru-
mento de ensino pois possui toda a 
informação que o doente e cuidador 
necessitam para a continuidade dos 
cuidados à ostomia de alimentação.

* serviço Radioterapia IPO Porto

Coautoria: Enf.ª ana Paula Moreira

serviço Cirurgia IPO Porto, Coordenação 

aEOP Grupo Digestivos

Em 2012, o cancro colorretal teve 
uma incidência na Europa de 447.000 
novos casos. É o segundo cancro 
mais frequente e representa 13,2% e 
12,7% de todos os cancros, respetiva-
mente em homens e mulheres.
Em 2012, o cancro colorretal foi 
responsável por 215.000 mortes na 
Europa.
Aproximadamente, 25% dos doentes 
são diagnosticados já com doença 
avançada e 50% irão desenvolver 
metástases a longo prazo, contri-
buindo para a alta mortalidade desta 
doença. A sobrevivência aos cinco 
anos é de 60%.
A investigação na área do cancro 
está constantemente a avançar, com 
novos dados a surgir constantemente 
e novo conhecimento disponível em 
grande quantidade. Contudo, este 
conhecimento precisa ser filtrado e 

organizado por níveis de relevância.
A medicina baseada na evidência 
transfere esse novo conhecimento 
para novas terapêuticas padrão e 
métodos destinados à prática clínica.
A nível europeu, os líderes de opi-
nião em patologia oncológica na 
área colorretal da ESMO (European 
Society Medical Oncology) reúnem-
se regularmente, de maneira a defi-
nirem as orientações clínicas atua-
lizadas para utilização na prática 
clínica diária.
As guidelines da ESMO são consulta-
das e constituem normas orientado-
ras em todo o Mundo.
As guidelines sobre patologia color-
retal foram atualizadas em 2015 e 
ainda não se encontram publicadas. 
Na apresentação “Guidelines da 
ESMO, o que há de novo” pretende-
se fazer uma descrição dos pontos 
mais relevantes dessa atualização, 
feita publicamente na reunião do 
WGCC em Barcelona em junho 
deste ano.
Salientamos a importância da carac-
terização molecular do RAS antes de 
qualquer tomada de decisão terapêu-
tica, a introdução da caracterização 
do BRAF como fator de prognóstico 
e/ou potencial seleção para ensaios 
clínicos, a utilidade das biópsias 
líquidas, ainda consideradas investi-

gacionais e não recomendadas para 
a prática clínica.
Discute-se a orientação da primeira 
linha metastática, com intuito de 
controlo da doença, com dupleto e 
bevacizumab, aceitando-se a asso-
ciação com inibidor do EGFR nos 
tumores wild type e a escolha de 
um dupleto com inibidor do EGFR 
nas terapêuticas, com intuito cito-
redutor, também nos wild type e 
tripleto, com ou sem bevacizumab, 
nos tumores RAS mutados. Debate- 
-se o racional desta decisão e alguns 
dados do estudo TRIBE.
O algoritmo de decisão e o seu 
racional foram completamente alte-
rados, deixando de se considerar os 
diversos grupos (0) para os doentes 
com metástases ressecáveis, (1) para 
aqueles com lesões potencialmente 
ressecáveis, (2) lesões não ressecáveis 
mas sintomáticos e com carga tumo-

ral elevada e, por fim, (3) destinando-
se ao grupo de doentes com metás-
tases irressecáveis assintomáticos e 
com doença pouco agressiva, uma 
vez que se entendeu ser difícil a dife-
renciação entre o grupo 2 e 3, assim 
como 2 e 1, na prática clínica diária.
A decisão está centrada no doente, 
apto ou não apto para as diversas 
estratégias e intensidades terapêuticas, 
definidas pelo grupo multidisciplinar, 
assim como, a caracterização mole-
cular da doença, a qual irá ditar os 
diversos regimes de quimioterapia e 
biológicos a adotar como tratamento.
Será abordados por último os con-
sensos em relação à terapêutica de 
segunda linha, de manutenção e 
por fim fármacos preconizados para 
terceiras linhas.

* Oncologista e diretor do serviço de 

Oncologia do hospital Garcia de Orta

Enf. M. Jorge 
Freitas*

dr. Hélder 
Mansinho*

Programa Enfermagem

ESMO Guidelines

O que há de novo

Apresentação do documento 
Educacional das Gastrostomias/ PEG

Atenção

Em caso de qualquer dúvida:
  Consulte ou contacte o serviço

ou instituição onde foi colocada
a sonda;
  Forneça os dados referentes à

sua sonda;
  Siga sempre as orientações

dadas pelos profissionais.

Características da Sonda

PEG nº  Botão nº 
Colocação      /      /
Substituição      /      /
Instituição/Serviço
Médico
Enfermeiro
Contacto

Vigiar

  O orifício de entrada da sonda (estoma) e a 
ele à volta da mesma;
  A integridade/aspecto da sonda/ degradação 

da mesma;

Contactar profissional de referência em caso de

  Aparecimento de rubor /”vermelhidão” da pele 
à volta da sonda, que permanece durante mais 
de 24h, e aumenta a sua extensão.

Nota

  O penso deve ser mantido apenas nas 
primeiras 48h, salvo se indicações em contrário;
  Se saída de liquido do estômago e ou 

alimentos, procurar ajuda junto de profissional 
de referência;
  Se saída da sonda acidentalmente ou 

exteriorização, deve limpar da pele em toda a 
área à volta, colocar um penso de proteção e 
dirigir-se o mais rapidamente possível ao médico 
assistente ou Instituição de referência.

Vigilância Nutricional

O esquema nutricional adotado deve ser 
devidamente calculado e instituído pela 
Nutricionista, que reavaliará regularmente as 
suas necessidades, bem como o seu processo de 
recuperação nutricional.

Realizado por:

Cuidados à sonda  

de Gastrostomia

PEG e ou Botão

Orientações sobre a utilização e 
manutenção da sonda de gastrostomia, 
para a pessoa/cuidador.

www.aeop.net/Comunicacao/publicacao-Como-utilizar-PEGs
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Since the approval of Trastuzumab in 
advanced HER2 positive gastric can-
cer in 2010, only the antiogenic agent 
Ramucirumab has also been granted.
Our better understanding of gastric 
cancer biology and its drivers is lead-
ing us to develop novel therapeutic 
strategies that in the future could sig-
nificantly improve patient outcomes. 
Although there is an increasing num-
ber of molecules and targets entering 
the preclinical and clinical research 
programs in gastric cancer, most 
mature data come from trials of ther-
apies directed against MET, HER2, 
EGFR, STAT3, VEGFR-2 or immune 
checkpoints.
HER2 (ErbB2) is the member of the 
ErbB family of membrane-associated 
proteins more extensively studied 
in gastric cancer. As well as HER1 
(EGFR), HER2 is involved in trans-
membrane signaling being critical 
for malignant transformation and 
maintainance of malignancy. 
The ToGA trial evaluated 

Trastuzumab in combination with 
cisplatin and fluoropirimidin. Medi-
an OS was improved significantly 
with the addition of trastuzumab 
(13.5 v 11.1 months; HR, 0.74; 95% 
CI, 0.60 to 0.91; p .0048), being this 
benefit even greater in the highly 
HER2 overexpressing population1.
This was the first trial to show a sig-
nificant increase in overall survival 
with the addition of a targeted agent 
to standard chemotherapy in gastric 
patients, and became the standard 
of care for HER2-positive gastric and 
gastroesophageal junction adeno-
carcinomas. 
Other strategies underway to 
improve the results of trastuzum-
ab in HER2 positive Gastric cancer 
include the use of antibody-drug 
conjugates to deliver cytotoxic 
agents such trastuzumab emtansine 
(T- DM1) or its combination with 
new monoclonal antibodies that tar-
gets different extracellular dimeriza-
tion domain (Pertuzumab).
By contrast with MoAbs against 
HER2, Lapatinib, a HER2 targeted 
TKI has been examined in the first 
and second-line settings with neg-
ative results in both scenarios2,3. 

Maybe the HER1, HER2 and HER4 
TKi Afatinib could become the first 
small molecule to demonstrate activ-
ity in advanced gastric cancer.
Angiogenesis process involving 
vascular endothelial growth factor 
(VEGF) and its receptor tyrosine 
kinases is essential for the growth 
of solid tumor malignancies as gas-
tric cancer. Thus, VEFG-A, VEGFR-1 
VEGFR-2 has been studied with differ-
ent results as targets in gastric cancer.
Ramucirumab, a fully human 

immunoglobulin (Ig) G1 monoclo-
nal antibody targeting VEGFR-2, 
has demonstrated improved survival 
both as monotherapy and in com-
bination with paclitaxel4,5 in the 
second-line setting.
Both the REGARD and RAINBOW 
studies were well designed and well 
performed. Intriguingly ramucirum-
ab has been also evaluated in the 
first-line setting in combination with 
Oxaliplatin and 5Fluorouracil and 
did not demonstrate improved PFS, 
perhaps in relation with the different 
activity of platinum based chemo-
therapy vs taxane based when com-
bined with antiangiogenic agents6.
Other antiangiogenic studies have 
been examined in gastric and gas-
troesopahgeal cancers. Apatinib, 
an oral small-molecule inhibitor of 
VEGFR-2, was examined in a phase 
III study versus placebo in the third- 
line setting and demonstrated an 
improvement in OS (HR, 0.71; 95% 
CI, 0.54 to 0.94; p .016)7.
On the contrary, targeting the main 
ligand of VEFGR-1 and VEGFR-2 has 
not been successful yet. The interna-
tional AVAGAST phase III study ran-
domized to receive as first line ther-

dr. carlos gómez-Martin*

New treatment options in advanced gastric cancer
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apy standard chemotherapy with or 
without bevacizumab, an antibody 
inhibitor of VEGF8. Although the 
study was negative (median surviv-
al, 12.1 v 10.1 months; HR, 0.87; 
P 0.1), there was some evidence of 
improved efficacy with the addition 
of antiangiogenic therapy in terms 
of improved PFS (6.7 v 5.3 months; 
HR, 0.80; p .0032) and response 
rates. Preplanned sensitivity analy-
ses suggested regional differences 
in the efficacy bevacizumab in com-
bination with chemotherapy and 
two potential candidate biomarkers 
were identified (plasma VEGF-A and 
neuropilin 1)9.
MET activation in malignant tumors 
such as Gastroesophageal Carcino-
ma could be related to receptor 
overexpression, upregulation of stro-
mal ligand production of hepato-
cyte growth factor (HGF; or scatter 
factor), and gene amplification10. 
Aberrant MET activation leads to 
cascade activation of various signal-
ing pathways including the PI3K/AKT 
and RAS-MAPK one11

 
MET is also 

of special interest in gastric cancer 
because it interacts with EGFR family 
receptor tyrosine kinases, including 

both EGFR and HER2. Two MoAbs 
targeting MET signaling in advanced 
gastric cancer (rilotumumab and 
onartuzumab) were recently tested 
in phase III trials with unfortunately 
poor results. Interestingly, AMG-337 
an oral MET Kinase inhibitor has 
been tested in a phase I/II trial on 
patients with MET amplified gas-
troesophageal cancer with positive 
results12. five out of 10 patients with 
MET-amplified GEJ, G or E cancers 
reached an objective response to 
therapy (One CR lasting 100 weeks 
and four PR with durations up to 
52 wks). It is not clear if the positive 
results in this trial are drug-depen-

dend or they are related to the use 
of gene amplification as the bio-
marker for targeting MET instead of 
using inmunhistochemistry to show 
overexpression of  the protein at the 
membrane level. 
Maybe the most promising approach 
for the development of new targeted 
therapies in GI cancer will be linked 
to progress in the field of inmuno-on-
cology. There is emerging evidence 
that immunosurveillance is signifi-
cantly altered in gastroesophageal 
malignancies. PD-L1 is a transmem-
brane protein often overexpress in 
tumor cells. Blockade of the inter-
action between PD-L1 or PD-L2 on 
tumor cells and PD-1 on T cells 
reverses T-cell suppression within 
tumors, thereby promoting effective 
antitumor immune responses. More 
than two thirds of esophageal ade-
nocarcinomas express PD-L1 and its 
expression is independently associat-
ed with worse survival13-17.
There has been early demonstra-
tion of activity of both antiPD-1 
and antiPD-L1 antibody immune 
checkpoint inhibitors in upper GI 
malignancies.
Preliminar activity has been demon-

strated with the PD-L1 antibody 
MEDI14736 in advanced gastric 
cancer16. Maybe the most advanced 
of this class of agents is Pembroli-
zumab, a highly selective, human-
ized monoclonal IgG4κ isotype anti-
body against PD-1. Pembrolizumab 
seems to have substantial activity 
in patients with advanced gastric 
cancer expressing PD-L1 as showed 
in the Keynote-012 trial; a phase II 
non randomized trial of Pembroli-
zumab monotherapy in previously 
treated PD-L1 positive gastric can-
cer17. Of the 39 patients enrolled, 
22% of them reached an Objective 
Response measured by RECIST 1.1 
by central review. The Median dura-
tion of response was 40 weeks with 
an 11 months median Overall sur-
vival. This positive results of different 
immune checkpoint inhibitors seems 
to be promising for the antitumoral 
activity of this novel strategy in the 
treatment of gastric and gastroesoph-
ageal cancer.
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of different immune 
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seems to be promising 
for the antitumoral 
activity of this novel 
strategy in the 
treatment of gastric and 
gastroesophageal cancer
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A imunoterapia contra cancro é uma 
forma de tratamento que envolve 
ou utiliza componentes do sistema 
imunitário. Estas formas de tratamen-
to incluem anticorpos que se ligam 
e inibem a função das proteínas, 
expressas por células cancerosas. 
Outras formas de imunoterapia inclui 
vacinas e infusões de células T ou a 
ativação das células efetoras.
Estas formas de tratamento exploram 
o facto de que as células malignas 
apresentarem diferentes moléculas à 
sua superfície e que podem ser dete-
tadas pelo sistema imunitário. 
Estas moléculas, conhecidas como 
antigénios tumorais, são geralmen-
te proteínas, mas também incluem 
outras moléculas como hidratos de 
carbono. A imunoterapia é utilizada 
para promover o sistema imune no 
combate às células malignas, utili-
zando estes antigénios, como alvos.
A utilização de anticorpos, nesta 
forma de tratamento, tem sido a que 
tem obtido melhores resultados. Os 
anticorpos são proteínas produzidas 
pelo sistema imunológico que se 
ligam a um antigénio alvo. 
Normalmente, o sistema imunológi-
co combate eficazmente os agentes 
patogénicos. Cada anticorpo é espe-
cífico para uma ou algumas proteínas. 
Aqueles que têm a capacidade de se 
ligar a antigénios tumorais podem ser 
utilizados   para tratar o cancro. 

Uma vez ligado a um antigénio tumo-
ral, os anticorpos podem induzir a 
resposta imunológica mediada por 
células (citotoxicidade), ativar o sis-
tema do complemento, ou impedir 
que um recetor interaja com o seu 
ligando, conduzindo à morte celular. 
Programmed cell death protein 1 
(PD-1) é um recetor da superfície 
celular presente nas células T e B, 
desempenha um papel importante 
na regulação do sistema imunitário 
prevenindo a ativação de células-T, 
promovendo a auto tolerância e 
reduzindo a autoimunidade. O efeito 
inibitório da PD-1 tem como recurso 
a promoção de apoptose de linfóci-
tos T e reduz a apoptose dos linfó-
citos células T supressores. Existem 
evidências de que a PD-1 e os seus 
ligandos regularem negativamente a 
resposta imunitária.
A programmed death-ligand 1 (PD-
L1) é uma proteína de 40 kDa do tipo 
1 transmembranar (ligando do PD-1) 
que desempenha um papel importan-

te na supressão do sistema imunitário.
A proteína CTLA-4 (molécula inti-
mamente relacionada com o PD-1) 
regula também negativamente a res-
posta imunitária antineoplásica, e 
tem sido um alvo para a imunotera-
pia em oncologia.
Recentemente surge uma nova clas-
se de drogas que bloqueiam a PD-1, 
a PD-L1, os inibidores da PD-1 ou 
da PD-L1 ou anti-CTLA-4 permitindo 
que seja ativado o sistema imune 
contra as neoplasias malignas.
As terapêuticas celulares envolvem 
geralmente a remoção de células 
imunitárias (linfócitos T, células den-
dríticas) do sangue ou de um tumor. 
As células imunológicas específicas 
para o tumor são ativadas, cultivadas 
e devolvidas ao doente permitindo 
que estas as células imunológicas 
ataquem as células tumorais. 
A terapia fotodinâmica (PDT) utili-
za fotossensibilizadores não-tóxicos 
e luz visível que em combinação 
com oxigénio produzem espécies 
de oxigénio reativas citotóxicas 
que matam as células malignas por 
apoptose e/ou necrose, lesando a 
rede microvascular do tumor e esti-
mulando o sistema imunitário do 
hospedeiro. A PDT promove infla-
mação aguda, a expressão de pro-
teínas de choque térmico, invasão e 
infiltração do tumor por leucócitos, 
e pode aumentar a apresentação de 
antigénios derivados de tumores de 
células T.
Outra área importante e em desen-
volvimento é a genoterapia associa-
da à resposta imune nas neoplasias 
malignas do fígado.
Na Sessão Especial sobre Imuno-on-
cologia serão abordados e discutidos 
todos estes aspetos no tratamento 
oncológico, teremos a oportunidade 
de ouvir e debater este assunto com 
especialistas dedicados a esta área 
de Oncologia.

* secretário do Grupo de Investigação 

do Cancro Digestivo (GICD)

Presidente do GICD em exercício 

até às novas eleições

Prof. doutor 
Lúcio Lara 
Santos*

Imunologia 
e o tratamento oncológico

::: flashEs
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First-line treatment is a crucial start-
ing point in the therapeutic route of 
every metastatic colorectal cancer 
(mCRC) patient. The strategic value 
of this choice lies in the importance 
of obtaining disease control, prevent-
ing disease progression and achiev-
ing symptoms’ relief. Moreover, the 
first--line treatment allows pursuing 
the unique chance of cure for a per-
centage of patients, and exploiting 
subsequent interventions, in terms of 
both surgical/locoregional approach-
es and other systemic treatments. In 
the last few years, many therapeu-
tic associations emerged as possible 
options and the selection of the most 
appropriate treatment is a challeng-
ing issue for medical oncologists. 
With the introduction of targeted 
agents, many efforts were focused on 
the choice of the “best biologic”. The 
identification of the negative predic-
tive impact of RAS mutations with 
regard to the use of anti-epidermal 
growth factor receptor (EGFR) mono-
clonal antibodies (MoAbs) led to 
restrict the use of this class of drugs to 
the subgroup of RAS wt patients. As a 
matter of fact, the combination of a 
doublet plus a biologic was deemed 
the most suitable first-line option 
for most patients and the choice 
between anti-EGFR MoAbs and the 
anti-vascular endothelial growth 
factor (VEGF) bevacizumab became 
the most controversial issue in the 
management of RAS wt patients. 
Nevertheless, recently published tri-
als focused on different approaches 
exploring the efficacy of biologics 
plus monotherapies and triplets and 
opening a wider range of chemother-
apy options. Therefore, the choice 
of the “best backbone chemothera-
py”, besides the “best biologic”, has 
become a new crucial step in first-
line decision-making. To this pur-
pose, the key point of the decisional 
process, the driver factor on top of 
the therapeutic algorithm is the clin-
ical assessment of the patient, taking 
into account as important variables 

his age, comorbidities, general con-
ditions, motivation and expectations. 
Monotherapy is a need, determined 
by patients’ general conditions, more 
than a choice driven by the appar-
ently indolent behaviour of the dis-
ease. In patients deemed not appro-
priate for a combination regimen, 
and in particular in elderly patients, 
in the absence of clinical contraindi-
cations, the addition of bevacizumab 
to capecitabine may be a preferable 
choice. However, upfront doublets 

should not be denied to elderly 
patients in otherwise good general 
conditions or when, independently 
of age, the deterioration of PS is 
tumour-related.
In patients fit for combination regi-
mens, both doublets and the triplet 
may be adequate options. However, 
as previously mentioned, the trip-
let should not be administered to 
patients older than 75 and between 
70 and 75 with ECOG PS > 0. At 
the same time, patients previously 
exposed to an adjuvant oxalipla-
tin-based regimen may not be opti-
mal candidates to the triplet. 
For fit patients the intensification of 
the upfront chemotherapy backbone 
may be an important option, able 
to significantly extend their survival 
independently of RAS and BRAF 
mutational status. While results from 
two randomized trials clearly demon-
strated the superiority of the triplet 
plus bevacizumab when compared 
to the doublet plus bevacizumab, 
no direct comparison of the triplet 
plus bevacizumab with doublets plus 
an anti-EGFR MoAb in RAS wild-
type patients are currently available. 
This prospective comparison, also 
in terms of new activity parameters, 
such as early tumour shrinkage and 
depth of response, would certainly 
be of clinical interest. Up today, both 
options are valid in RAS wild-type 
patients and the different toxicity 
profiles of the two treatment strate-

gies may contribute to the choice. 
Up today the combination of three-
drugs chemotherapy regimens with 
anti-EGFR monoclonal antibodies 
has been investigated only in small 
phase II trials and therefore is not 
ready to enter the routinely clinical 
practice. 
If a two-drugs regimen is the pre-
ferred option, RAS mutational sta-
tus becomes crucial. Patients with 
RAS mutant tumours will receive 
a doublet (FOLFOX, XELOX, FOL-

FIRI) plus bevacizumab, while for 
RAS wt patients a doublet (FOLFOX, 
XELOX, FOLFIRI) plus bevacizumab 
or a doublet plus an anti-EGFR 
MoAb (FOLFOX plus panitumum-
ab or cetuximab or FOLFIRI plus 
cetuximab) may be chosen main-
ly on the basis of the treatment 
intent. In fact, randomized trials 
failed to identify the “best biologic” 
for RAS wild-type patients. Achiev-
ing response has always a positive 
impact on prognosis, but a rapid and 
deep tumour shrinkage may be espe-
cially important whenever secondary 
resection is a pursuable objective or 
a relevant tumour load makes symp-
toms’ prevention or relief a primary 
objective of the treatment. In these 
cases, doublets plus an anti-EGFR 
may be preferred.
In conclusion, today robust evidences 
from clinical trials help clinicians in 
modulating the intensity of the first-
line chemotherapy, thus marking an 
important step forward on the route 
of treatment’s personalization. The 
clinical evaluation of patients’ condi-
tions, even more than RAS status or 
potential resectability, should always 
stand on the top of every treating 
physician’s personal checklist when 
tailoring the best upfront treatment 
for every mCRC patient.

* Polo Oncologico, 

azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, 

University of Pisa, Italy

Prof. chiara 
cremolini*

Selection of the first-line treatment for metastatic colorectal cancer

Which strategies?::: flashEs

the first-line treatment 
allows pursuing the 
unique chance of 
cure for a percentage 
of patients, and 
exploiting subsequent 
interventions
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Os tumores neuroendócrinos (NETs) 
constituem um grupo heterogéneo 
de neoplasias que se caracteriza pela 
sua origem nas células do sistema 
neuroendócrino, e que fazem parte 
do grupo de “tumores raros”. No 
entanto, a evolução dos meios de 
diagnóstico, o melhor desempenho 
de equipas multidisciplinares e o 
maior conhecimento desta patologia 
tem contribuído para que a sua inci-
dência e prevalência tenha aumen-
tado nos últimos anos. A sua locali-
zação mais frequente é ao nível da 
mucosa gástrica, intestinal e pan-
creática, fazendo com que os NET 
gastrointestinais (GI) correspondam 
à segunda neoplasia GI mais pre-
valente. Aparecem mais frequente-
mente a partir da 5.ª década de vida 
e existe uma tendência a favor do 
sexo masculino. Mais de metade dos 
NET estão metastizados à altura do 
diagnóstico e a mediana de sobrevi-
vência para os NETs avançados é de 
33 meses. 
Perante a suspeita desta entidade, 
pela clínica e/ou presença de mar-
cadores tumorais gerais ou espe-
cíficos, deve ser realizado o diag-
nóstico da localização do tumor 

primário e das eventuais metástases, 
assim como de outros tumores asso-
ciados, como no caso das síndro-
mes endócrinas familiares. 
A classificação destes tumores é 
complexa, sendo os sistemas TNM, 
proposto pela AJCC e ENETS, assim 
como a classificação da WHO, 
baseada no grau de diferenciação, 
índice mitótico e Ki67, importan-
tes para a seleção da terapêutica 
e estimação do prognóstico destes 
doentes.
A cirurgia continua a ser a única 
opção terapêutica curativa para os 
NETs não metastizados, podendo 
também ser útil nos casos de doen-
ça avançada (citorredutora), aumen-
tando a sobrevida, ou nos casos 
de doença irressecável (paliativa), 
melhorando a qualidade de vida.
A terapêutica sistémica desempe-
nha também um papel importante 

no tratamento destes doentes, per-
mitindo o controlo dos sintomas 
e das complicações secundárias à 
síndrome carcinoide, assim como 
a inibição do crescimento tumo-
ral e o aumento da sobrevivência. 
O leque de opções terapêuticas 
foi crescendo na última década, 
incluindo atualmente agentes bio-
lógicos, quimioterápicos, radionu-
clídeos e fármacos de nova geração. 
A eficácia dos análogos da somatos-
tatina (Ocreótido Lar e Lanreódido) 
foi demonstrada nos estudos PRO-
MID e CLARINET (respetivamente), 
traduzida em resposta clínica e bio-
química, assim como diminuição do 
risco de progressão da doença. A 
resposta imagiológica foi pobre, mas 
a excelente tolerância destes fárma-
cos permite a sua amplia utilização.
As terapêuticas alvo são também 
uma opção quando o objetivo pri-
mário é a estabilização da doença. 
O Sunitinib e o Everolimus apre-
sentaram resultados positivos em 
ensaios de fase III para os NETs pan-
creáticos avançados (Raymond E, et 
al, e RADIAN 2/3, respetivamente). 
Dada a inexistência de dados com-
parativos entre estes dois fármacos, 
ou de validação da sua sequencia-
ção, a escolha do agente deve ser 
baseada na preferência do doente, 
comorbilidades, perfis de toxicidade, 
tolerância e disponibilidade.
Relativamente à quimioterapia sis-
témica, é consensual a sua indi-
cação em primeira linha nos NETs 
pouco diferenciados (G3), com 
Cisplatina-Etoposídeo, apesar das 
taxas de resposta serem de curta 
duração. Esquemas baseados em 

Temozolamida isolada ou em asso-
ciação a Capecitabina (protocolo 
CAPTEM) ou Bevacizumab foram 
apenas estudados retrospetivamen-
te, não havendo ainda existência 
de evidência do seu benefício. 
Por último, com as novas técnicas de 
medicina nuclear, a terapêutica com 
peptídeos marcados com isótopos 
radioativos (PRRT), Ytrium e Lute-
cium tornou-se uma opção aceitável 
e segura, demonstrada em ensaios 
de fase I e II. No entanto, não há 
evidência para apoiar que um radio-
fármaco é superior ao outro. 
Nos últimos anos temos assistido a 
um aumento na investigação desta 
patologia, existindo atualmente 
vários ensaios fase III que foram 
apresentados este ano: RADIANT-4 
(eficácia do everolimus em doentes 
com NETs não funcionai avança-
dos de pulmão ou GI, com prolon-
gamento clinicamente significativo 
da SLP vs placebo de 7,1 meses); 
NETTER1 (aumento clínico e esta-
tisticamente significativo da SLP 
em doentes com NETs avançados 
do intestino médio tratados com 
177Lu-DOTATATE após progressão 
com análogos da somatostatina); 
SWOG S0518 (BEV+OCT teve mais 
TTF comparado com IFN+OCT, com 
respostas radiológicas também mais 
frequentes entre doentes tratados 
com BEV+OCT, apesar de não serem 
observadas diferenças significativas 
na SLP, sugerindo que BEV e IFN têm 
atividade antitumoral semelhante em 
doentes com NETs avançados).

* Oncologia Médica, Centro hospitalar do 

Porto - hospital de santo antónio

“Tumor oculto e cancro do pân-
creas” é nome da sessão presidida 
pelo Dr. Paulo Mira, no âmbito do 
11.º Congresso Nacional Cancro 
Digestivo. Em entrevista ao Jornal 
do Congresso, o cirurgião geral do 
Hospital de Cascais explica o que 
se entende por tumor oculto: “É um 
tumor que se manifesta como uma 
das suas consequências, ou seja, 
poderemos ter um doente com um 
tumor secundário no fígado, no 
pulmão, cérebro, mas sem conse-
guirmos descobrir qual a origem ou 
o tumor primitivo.”
Adianta o especialista que o papel 
do médico nestes casos é proceder 
a uma investigação, no sentido de 
tentar descobrir qual foi o tumor 
responsável por essa lesão secun-
dária. “Muitas vezes, após uma 

investigação bastante exaustiva o 
médico acaba por não chegar a 
conclusão nenhuma e não desco-
brir o tumor oculto, seu principal 
objetivo. O oncologista terá de tra-
tar dessas consequências e gerir os 
danos provocados por esse tumor 
oculto”, afirma.
Quando questionado sobre o can-
cro do pâncreas, tema partilhado 
nesta sessão, o Dr. Paulo Mira consi-

dera esta patologia como “dos can-
cros mais ingratos de tratar na área 
dos tumores digestivos” e acres-
centa: “como cirurgião é terrível 
porque a maior parte dos casos não 
tem solução cirúrgica. Hoje em 
dia, com o aparecimento de novos 
medicamentos na área dos anticor-
pos monoclonais e outros medi-
camentos mais avançados, parece 
haver alguma progressão. É melhor 
do que no passado mas ainda muito 
longe de ser o ideal.”
Constata ainda o presidente da 
sessão que, em termos cirúrgicos 
não há novidades na terapêutica 
ou guidelines para o cancro do 
pâncreas. Em termos oncológicos, 
salienta e finaliza, “apesar de haver 
incremento nos doentes, este é 
muito reduzido”.

dr.ª Joana 
Febra*

Tumores neuroendócrinos

Tumor oculto e cancro do pâncreas

"dos cancros mais 
ingratos de tratar na área 
dos tumores digestivos” 
e acrescenta: "a maior 
parte dos casos não tem 
solução cirúrgica"

A cirurgia continua 
a ser a única opção 
terapêutica curativa 
para os NEts não 
metastizados, podendo 
também ser útil nos 
casos de doença 
avançada (citorredutora), 
aumentando a sobrevida, 
ou nos casos de doença 
irressecável (paliativa), 
melhorando a qualidade 
de vida
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sábado • 17 de outubro       programa médico

 09.00 – 10.40   SESSÃO ESPECIAL  - IMUNO-ONCOLOGIA

Presidente: Lúcio Lara Santos
Moderadores: Miguel Barbosa, José Carlos Machado

09.00 • 09.20 Introdução à imuno-oncologia Júlio Oliveira

09.20 • 09.40 Imuno-oncologia e hepatocarcinoma Jesus Prieto

09.40 • 10.00 PDT e resposta imune Luís de Almeida

10.00 • 10.20 Imuno-oncologia no cancro do estômago Ana Raimundo

10.20 • 10.40 Discussão

10.40 • 11.10 INTERVALO

11.10 - 13.00    SESSÃO 5  -  CANCRO ESÓFAGO-GÁSTRICO

Presidente: Paulo Costa
Moderadores: Carlos Neves, Guy Vieira

11.10 • 11.30 Tratamento endoscópico do carcinoma gástrico precoce –
 como selecionar os doentes Diogo Libânio

11.30 • 12.15 Tratamento multimodal do carcinoma da junção esófago-gástrica:
 • Cirurgia Patricia Lages
 • Radioterapia Pedro Chinita 
 • Oncologia Camila Coutinho

12.15 • 12.45 Novas opções terapêuticas no tratamento do cancro do estômago
 Carlos Gomez Martin 

12.45 • 13.00 Discussão

13.00 • 14.30 ALMOÇO

16 • 17 OUT 2015
centro congressos epic sana algarve

14.30 – 16.00    SESSÃO 6  -  COMUNICAÇÕES ORAIS

Presidente: Ana Martins
Moderadores: Guy Vieira, Paula Jacinto, Lúcio Lara Santos

14.30 • 16.00 Apresentação oral das 7 melhores comunicações

 Apresentação oral do vencedor da bolsa GICD/Bayer

16.00 • 16.30 INTERVALO

16.30 – 18.00    SESSÃO 7  -  CANCRO DO COLON METASTÁTICO

Presidente: Jorge Daniel
Moderadores: Anabela Barros, Sandra Bento

16.30 • 16.50 Tratamento das metástases hepáticas: actualização José Tralhão

16.50 • 17.10 Novos conceitos e novas estratégias à luz da evidência actual Fernando Rivera 

17.10 • 17.30 Selecção de tratamento e optimização dos resultados:
 quais as estratégias Chiara Cremolini

17.30 • 17.50 Novas guidelines da ESMO 2015 – o que há de novo Hélder Mansinho

17.50 • 18.00 Discussão e encerramento

        20.30 JANTAR DO CONGRESSO
 ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DE POSTERS E COMUNICAÇÕES ORAIS
 ENTREGA DE BOLSA GICD BAYER

sábado • 17 de outubro       programa médico

agradece o apoio de todos os que contribuiram 
para a realização deste Jornal, nomeadamente:

avenida infante d. Henrique, n.º 333 H,  
esc. 37 \\ 1800-282 lisboa
tel.: 218 504 065 \\ Fax: 210 435 935
newsfarma@newsfarma.pt
www.newsfarma.pt

edição: secretariado:

coordenação: maria gomes | mariagomes@newsfarma.pt
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miraflores office center
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1495-161 algés
tel.: +351 21 430 77 40
e-mail: congressos@factorchave.pt
site: www.factorchave.comFotograFia: nuno coimbra | nunocoimbra@newsfarma.pt

BOLSA DE iNvESTigAçãO 
gicD / BAyER PORTugAL 

2015

O fim do 11.º Congresso Nacional 
Cancro Digestivo será marcado pela 
atribuição da Bolsa de Investigação 
GICD / Bayer Portugal 2015.
Este prémio vai distinguir o melhor 
trabalho científico original nas áreas 
do Carcinoma Hepatocelular, Tumo-
res do Estroma Gastrointestinal (GIST) 
e Carcinoma Coloretal, nas suas ver-
tentes de investigação básica, clínica 
ou epidemiológica. 
A instituição desta Bolsa de Investi-
gação em 2015, no valor de 5.000 
euros e com o apoio da Bayer 
Portugal, destina-se a incentivar 
a investigação e a divulgação da 
atividade científica realizada em 
Portugal, nas instituições e pelos 
membros do grupo.
A atribuição da Bolsa de Investi-
gação GICD / Bayer Portugal 2015 
decorre a 17 de outubro, inserida 
no Jantar do Congresso, atribuição 
de prémios de posters e comunica-
ções orais.

BOLSA DE
INVESTIGAÇÃO

GICD • BAYER
2015

MELHOR TRABALHO CIENTÍFICO ORIGINAL NAS
ÁREAS DO CARCINOMA HEPATOCELULAR, GIST

E CARCINOMA COLORETAL

www.gicd.pt www.bayer.ptwww.gicd.pt www.bayer.pt

As candidaturas deverão ser realizadas até ao dia 31 de Agosto de 2015.
Informação disponível em www.gicd.pt e www.bayer.pt



Benefício Clínico comprovado1,2 
Administração Oral3 
Geralmente bem tolerado1

POSOLOGIA RECOMENDADA 2 x 400 mg/dia
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LIVERLIVER KIDNEYKIDNEY LUNGLUNG THYROIDTHYROIDTHYROID

Carcinoma hepatocelular:1

  Nexavar prolongou significativamente a  
sobrevivência global dos doentes em 44%  
comparativamente ao placebo.

   Nexavar duplicou o tempo médio até à  
progressão do tumor, comparativamente  
ao placebo.

Nexavar® está indicado3 para o tratamento  
do carcinoma hepatocelular.

2 Comprimidos
MANHÃ

2 Comprimidos
TARDE

Referências:  
1 - N Engl J Med. 2008;359(4):378-390. 2 - N Engl J Med. 2007;356(2):125-134. 
3 - Resumo das Características do Medicamento Nexavar®, Maio 2012.
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Nome: Nexavar. Composição: Cada comprimido revestido por película contém 200 mg de sorafenib (na forma de tosilato). Forma Farmacêutica: 
Comprimido revestido por película. Indicações terapêuticas: Nexavar é indicado para o tratamento do carcinoma hepatocelular,  no tratamento de 
doentes com carcinoma de células renais avançado que registaram falha prévia com tratamento com interferon-alfa ou interleuquina-2 ou que 
não são considerados elegíveis para esses tratamentos e para o tratamento de doentes com carcinoma diferenciado da tiroide (papilar/folicular/
células de Hürthle), localmente avançado ou metastático, em progressão, refratário ao iodo radioativo. Posologia e modo de administração: 
Adultos: 400 mg (dois comprimidos de 200 mg) duas vezes ao dia (equivalente a uma dose diária total de 800 mg), tomados sem alimentos ou 
com uma refeição com um teor em gorduras baixo ou moderado. Caso a refeição tenha um teor de gorduras elevado, os comprimidos devem 
ser tomados pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após a refeição.  Se for necessária uma redução da dose durante o tratamento do carcinoma 
hepatocelular (CHC) e do carcinoma de células renais (CCR) avançado, a dose de Nexavar deve ser reduzida para dois comprimidos de 200 mg 
de sorafenib uma vez ao dia. Se for necessária uma redução da dose durante o tratamento do carcinoma diferenciado da tiroide (CDT), a dose 
de Nexavar deve ser reduzida para 600 mg de sorafenib por dia em doses divididas (dois comprimidos de 200 mg e um comprimido de 200 
mg em intervalos de doze horas). Se for necessária uma redução adicional da dose, Nexavar pode ser reduzido para 400 mg de sorafenib por 
dia em doses divididas (dois comprimidos de 200 mg em intervalos de doze horas), e se necessária uma maior redução para um comprimido 
de 200 mg uma vez ao dia. Após melhoria das reações adversas não hematológicas, a dose de Nexavar pode ser aumentada. Não é necessário 
ajuste  dose nos idosos (acima de 65 anos de idade), compromisso renal ligeiro, moderado ou grave e compromisso hepático Child Pugh A e B. 
É aconselhada a monitorização do equilíbrio hidroelectrolítico em doentes com risco de compromisso renal. População pediátrica: a segurança 
e eficácia não foram ainda estabelecidas em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos. Contraindicações: Hipersensibilidade à sub-
stância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Advertências e precauções especiais de utilização: Reação cutânea mão-pé (eritrodisestesia 
palmo-plantar); erupções cutâneas; hipertensão; hemorragia; isquémia e/ou enfarte do miocárdio; prolongamento do intervalo QT; perfuração 
gastrointestinal; compromisso hepático; coadministração com varfarina; complicações da cicatrização das feridas; população idosa; compostos 
que são metabolizados/eliminados predominantemente pelas vias UGT1A1 (ex.: irinotecano) ou UGT1A9; docetaxel; neomicina ou outros anti-
bióticos; quimioterapias à base de platina; advertências especifícas da doença (carcinoma diferenciado da tiroide, carcinoma das células renais). 

Interações medicamentosas: Indutores da atividade do CYP3A4 e/ou glucoronidação, inibidores do CYP3A4, substratos do CYP2B6, CYP2C8 e 
CYP2C9, substratos do CYP3A4, CYP2D6 e CYP2C19,  substratos do UGT1A1 e UGT1A9,  substratos-gp-P, outros agentes antineoplásicos: gemcitabina, 
cisplatina, oxaliplatina,  paclitaxel, carboplatina, capecitabina, doxorrubicina, irinotecano, docetaxel, ciclofosfamida  e outros agentes: neomicina. 
Efeitos indesejáveis:  As reações adversas graves mais importantes foram enfarte do miocárdio/isquemia, perfuração gastrointestinal, hepatite 
induzida pelo fármaco, hemorragia, e hipertensão/crise hipertensora. As reações adversas mais frequentes foram diarreia, fadiga, alopecia, 
infeção, reação cutânea mão-pé e erupção cutânea. Podem ocorrer infeção, linfopenia, anorexia, hipofosfatemia, hemorragia (inc. hemorragia 
gastrointestinal, do trato respiratório e cerebral), hipertensão, diarreia, náuseas, vómitos, obstipação, pele seca, erupção cutânea, alopecia, reação 
cutânea mão-pé, eritema, prurido, artralgia, fadiga, dor (incluindo na cavidade oral, abdominal, óssea,  dor tumoral e dor de cabeça), febre, peso 
diminuído, amilase aumentada, lipase aumentada, foliculite, leucopenia, neutropenia, anemia, trombocitopenia, hipotiroidismo,  hipocalcemia, 
hipocaliemia, hiponatremia, depressão, neuropatia sensorial periférica, disgeusia, acufeno, insuficiência cardíaca congestiva, isquémia e enfarte 
do miocárdio, rubor, rinorreia, disfonia, estomatite (incluindo boca seca e glossodinia),  dispepsia, disfagia, doença de refluxo gastroesofágico,  
queratoacantoma/ carcinoma de células escamosas da pele, dermatite exfoliativa, acne, descamação cutânea, hiperqueratose,  mialgia, espas-
mos musculares, insuficiência renal, proteinúria, disfunção eréctil, astenia,doença do tipo gripal, inflamação das mucosas, aumento transitório 
das transaminases, reações de hipersensibilidade (incluindo reações cutâneas e urticária), recção anafilática, hipertiroidismo, desidratação, leu-
coencefalopatia posterior reversível, crise hipertensora, acontecimentos do tipo doença intersticial pulmonar (pneumonite, pneumonite por 
radiação, insuficiência respiratória aguda, etc.),pancreatite, gastrite, perfurações gastrointestinais, aumento da bilirrubina e icterícia, colecistite, 
colangite, eczema, eritema multiforme, ginecomastia, aumento transitório da fosfatase alcalina sanguínea, INR anormal, nível de protombina 
anormal, angioedema,  prolongamento do QT, hepatite induzida pelo fármaco, reaparecimento da dermatite dos efeitos da radiação, síndrome de 
Stevens-Johnson, vasculite leucocitoclástica, necrólise epidérmica tóxica, rabdomiólise, síndrome nefrótica. Número da A.I.M.: EU/1/06/342/001. 
Data de revisão do texto: 05/2014. Para mais informações contactar o titular de AIM.
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Componente 2:

Domínio extracelular do 
receptor do VEGF 1-3

Componente 3:

Domínio intracelular tirosino 
quinase do receptor do VEGF 1-3

VEGF = factor de crescimento do endotélio vascular
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Referencias: 1. Olsson AK, et al. Nat Rev Mol Cell Biol. 2006;7(5):359-371. 
2. Youssoufian H, et al. Clin Cancer Res. 2007;13(suppl 18):5544s-5548s. 
3. Kowanetz M, Ferrara N. Clin Cancer Res. 2006;12(17):5018-5022.

Num esforço por melhorar o tratamento do cancro, na área 
de Oncologia da Lilly, mantemos o compromisso de estudar 
os diferentes sinais do VEGF implicados na angiogénese

EXISTEM 3 COMPONENTES DISTINTOS 
NA VIA DE SINALIZAÇÃO DO VEGF 1-3
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